Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 11
november 2010, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster
Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer C.J. Jonges
De heer M. Bakker
De heer N.C.M. de Lange
De heer L.J.M. Schagen
Mevrouw R.H. Uitentuis
De heer N.J.J.J. Buis
De heer A.N. Commandeur
De heer G.J.M. Groot
Mevrouw A.M.J. Segers
De heer J.W.T. Smit
Mevrouw C. van den Berg
De heer P.C. de Waal
Mevrouw E.J. Helder-Pauw
De heer W. Zeekant

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

Op uitnodiging aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings
De heer G.H. Hefting
De heer J.C. Klaver
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks

PvdA, wethouder
BPP, wethouder
VVD, wethouder
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 mevr. Helder-Pauw het eerst
haar stem moet uitbrengen.
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 28 oktober 2010.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.
5. Ingekomen stukken.
De raad besluit de ingekomen stukken 2, 4 en 5 voor kennisgeving aan te nemen.
Ingekomen stuk nr. 1 (Principeverzoek namens familie Oudshoorn tot verplaatsing
melkveehouderijbedrijf naar locatie buiten het dorp Westbeemster): de raad besluit dit stuk
te agenderen voor de eerstvolgende raadscommissievergadering.
Ingekomen stuk nr. 3 (Motie raad Goedereede over samenwerking gemeenten en
bestuurlijke zelfstandigheid): de raad besluit dit stuk in handen te stellen van de Commissie
Ambtelijke Samenwerking.
Ingekomen stuk nr. 6 (Collegeprogramma 2010-2014): de raad besluit op voorstel van de
fractie van de PvdA dit stuk als B-punt te agenderen voor de eerstvolgende
raadsvergadering.

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 11-11-2010
7

blz. 1 van

6. Mededelingen.
Mevr. Uitentuis doet mededelingen over de voorlichtingsavond over Natura 2000 op 8
november te Purmerend en het Watersymposium 2010 van het Hoogheemraadschap
Hollandse Noorderkwartier op 11 november te Heerhugowaard.
Mevr. Van den Berg doet mededelingen over de bijeenkomst “Kleine kernen parlement”(voor
dorpsraden) op 6 november in het provinciehuis te Haarlem.
De voorzitter deelt mee dat hij de nieuwe burgemeester van Studená, de heer Němec,
namens de raad en het college gefeliciteerd heeft met zijn verkiezing.
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 nemen van een projectbesluit ten behoeve van het geheel vernieuwen,
veranderen en verplaatsen van een schuur op het perceel Zuiddijk 7 te Zuidoostbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten.
9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Beemster 2011.
Conform het voorstel wordt besloten.
10. Voorstel tot het nemen van een projectbesluit ten behoeve van uitbreiding van het clubhuis
van de voetbalvereniging ZOB op het perceel Purmerenderweg 55 te Zuidoostbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten.
11. Voorstel tot het vaststellen van de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan
Zuidoostbeemster I.
De leden Groot en Segers laten weten, dat zij ter vermijding van de schijn van
belangenverstrengeling bij de behandeling van dit agendapunt op de publieke tribune zullen
plaatsnemen.
De heer Smit licht zijn standpunt toe en zegt tegen het voorstel van het college te zijn.
De raad besluit conform het voorstel. De heer Smit wordt geacht te hebben tegengestemd.
12. Verstrekken opdracht aan de Commissie Ambtelijke Samenwerking (CAS).
Conform het voorstel wordt besloten de Commissie Ambtelijke Samenwerking te volgende
opdracht te verstrekken:
Onderzoek of Beemster, samen met Zeevang, Graft-De Rijp, Schermer en mogelijk andere
Waterlandse gemeenten, tot ambtelijke samenwerking kan komen met Purmerend om de
kwetsbaarheid te verminderen en de bezuinigingen het hoofd te bieden. 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. Bij de keuzes voor de vorm van samenwerking
moet maatwerk per gemeente mogelijk zijn. Bestuurlijke zelfstandigheid van Beemster blijft
bij dit onderzoek het uitgangspunt.
13. Voorstel tot het vaststellen van het Subsidieplafond 2011 en het toepassen van de
hardheidsclausule.
De leden Commandeur, Van den Berg, Zeekant, Groot en Schagen stellen vragen aan het
college.
Wethouder Klaver beantwoordt deze en doet de volgende toezeggingen:
- het college gaat in gesprek met het bestuur van speeltuinvereniging De Vreugdegaard om
duidelijkheid te krijgen over in het verleden gemaakte afspraken over subsidiebedragen;
- de raad krijgt een overzicht met uitleg over de grootste afwijkingen bij de kortingen op en
in een enkel geval verhoging van het subsidie;
- het college gaat in gesprek met de bibliotheek over subsidieverlaging.
De heer Zeekant dient namens zijn fractie en de fractie van D66 het volgende amendement
in:
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De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 11 november 2010.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Subsidieplafond vaststellen op €495.000 i.p.v. €480.000.
En gaat over tot de orde van de dag.
Middenbeemster, 11 november 2010
De fracties van VVD en D66
Toelichting
De fracties van VVD en D66 zijn van mening, dat de tegenvaller van €15.000 (bij de
bibliotheek Waterand) niet op de andere verenigingen mag worden afgewenteld.
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt verworpen met
8 stemmen tegen en 5 stemmen voor. Voor stemden de leden van VVD en D66.
Hierna brengt de voorzitter het voorstel van het college instemming. Dit voorstel wordt
aangenomen met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Tegen stemden de leden van VVD
en D66.
14. Behandeling antwoorden op schriftelijke technische en politieke vragen over de
ontwerpbegroting 2010.
Geen van de leden heeft op- of aanmerkingen over de beantwoording van het college.
15. Behandeling belastingvoorstellen 2011.
De wethouders Klaver en Hefting beantwoorden vragen van de leden Groot, Commandeur
en Van den Berg.
Conform het voorstel wordt besloten.
16. Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2011.
De heer Zeekant zegt dat het college heeft de raad recentelijk informatie heeft gestuurd
over verhuur van gemeentelijke accommodaties.
De brief roept op z'n minst twijfels op over de betrouwbaarheid van de ramingen in de
begroting. Hij vraagt hoe betrouwbaar de ontwerpbegroting is als het gaat om
huuropbrengsten van gemeentelijke accommodaties.
Mevr. Van den Berg leest het volgende amendement voor:
De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen d.d. 11 november 2010
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
In de begroting de opbrengsten verkoop NUON aandelen onder te brengen in een
afzonderlijke reserve.
Deze afzonderlijke reserve geldt voor alle in het verleden en heden te ontvangen
opbrengsten.
Toelichting:
- De daadwerkelijke financiële positie van de gemeente Beemster wordt beter
inzichtelijk zonder dat deze wordt vertroebeld met incidentele meevallers.
- De raad krijgt de gelegenheid om met voorstellen te komen deze reserves te
gebruiken voor beleidsvoorstellen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Middenbeemster, 11 november 2010
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De fractie van de P.v.d.A.
De heer Commandeur leest de volgende motie voor:
De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 11 november 2010;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, nr. 64, tot
het vaststellen van de gemeentebegroting 2011;
overwegende dat het college de raad een niet sluitende ontwerpbegroting 2011 ter
vaststelling heeft aangeboden;
dat het CDA het daarmee oneens is;
draagt het college op om zo spoedig mogelijk met voorstellen tot begrotingswijziging te
komen, opdat de begroting 2011 alsnog zonder tekort sluit.
En gaat over tot de orde van de dag.
Middenbeemster, 11 november 2010
De fractie van het CDA
Mevr. Segers leest de volgende moties voor:
Motie 4
De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 11 november 2010;
gelezen het voorstel van het college om “in nauwe samenspraak met de raad te komen tot
een realistisch meerjarenperspectief”;
gelet op de principes van het dualisme en de rol van de raad als volkvertegenwoordiger,
kadersteller en toetser van collegevoorstellen;
gelet op de wenselijkheid van de beschikbaarheid van financiële scenario’s op basis van een
Strategische Financiële Verkenning, een SFV;
overwegende dat de gemeente Beemster streeft en onderzoek doet naar meer ambtelijke
samenwerking met de buurgemeenten hetgeen van belang is voor deze verkenning;
overwegende dat het college en het haar ten dienste staande ambtelijk apparaat als
kerntaak hebben een dergelijke verkenning uit te voeren;
draagt het college op:
met een plan van aanpak te komen voor opzet en invulling van een proces
van verkenning, consultatie en rapportage aan de raad, zodanig dat de raad
zich in plenair debat een eindoordeel kan vormen en keuzes kan maken,
zonder dat fracties zich eerder aan financiële kaders gaan committeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Middenbeemster, 11 november 2010
Fractie D66

Fractie CDA

Motie 1
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De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 11 november 2010;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, nr. 64, tot
het vaststellen van de gemeentebegroting 2011;
overwegende dat de huidige wijze van programmasturing onvoldoende gelegenheid en
informatie biedt om scherpe keuzes te maken tussen de diverse beleidsterreinen;
voorts overwegende dat een oordeel over de te bereiken maatschappelijke effecten in
relatie met de geleverde inspanningen nu veelal niet gebaseerd kan worden op feiten en
cijfers;
spreekt uit dat zij een transparante werkwijze nastreeft met voldoende ruimte voor
consultaties en debat ten behoeve van de vaststelling van de begroting als hoogtepunt van
de begrotingscyclus;
draagt het college op om de programmabegroting en –proces zodanig in te richten dat


de raad zicht heeft op de onderliggende producten en productkosten;



de raad een relatie kan leggen tussen maatschappelijke effecten en de geleverde
inspanningen; Voorbeeld kan zijn het verzorgingsniveau van de openbare ruimte.



de raad beter in staat wordt gesteld vrijvallende middelen in de programma’s
conform haar budgetrecht te herbestemmen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Middenbeemster, 11 november 2010
Fractie D66
Motie 2
De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 11 november 2010;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, nr. 64, tot
het vaststellen van de gemeentebegroting 2011;
voorts gelezen de vastgestelde begroting 2010 en de daarbij behorende jaarschijf 2011;
constaterende dat het college, in afwijking van de oorspronkelijke jaarschijf 2011, in de
ontwerpbegroting 2011 een extra bedrag van €108.000 stort in de algemene reserve zonder
dat daar eerder afspraken over zijn gemaakt;
vaststellende dat het college op deze manier het exploitatietekort nodeloos groter maakt en
ook onnodig grote reserves opbouwt;
ook constaterende dat hiermee de subsidiekorting 2011 in een ander daglicht komt te
staan en bij nader inzien een jaar uitgesteld kan worden in afwachting van de Strategische
Financiële Verkenning en nadere beleidsmatige onderbouwing;
spreekt uit dat de storting 2011 in de algemene reserve op het oorspronkelijke niveau dient
te geschieden hetgeen €108.000 scheelt in de exploitatie, waarmee de subsidiekorting een
jaar kan worden uitgesteld;
draagt het college op hiervoor een begrotingswijziging aan de raad te presenteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Middenbeemster, 11 november 2010
Fractie D66
Motie 3
De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 11 november 2010;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, nr. 64, tot
het vaststellen van de gemeentebegroting 2011;
constaterende dat in de ontwerpbegroting 2011 twee onderzoeken staan aangekondigd die
haar inziens overbodig zijn, te weten verkeersonderzoek Zuiderweg/Kolkpad en
woononderzoek starters;
verder constaterende dat er in diverse programma’s ongemotiveerde kostenverhogingen zijn
doorgevoerd (bijvoorbeeld programma 9, €45.000 en €38.000, programma 8, € 39.000);
concluderende dat het afzien van deze uitgaven leidt tot vrijval van middelen;
overwegende dat de groene Beemsterpolder veel baat kan hebben bij het uitnutten van zijn
status als werelderfgoed en zijn positie als prominent onderdeel van Nationaal Landschap
Laag-Holland c.a.
spreekt uit dat van de bovenvermelde vrijval van €50.000 wordt bestemd voor een
intensiveringprogramma voor de Beemster als Sterk Groen Merk, e.e.a. in samenspraak met
stakeholders terzake;
onze
spreekt tevens uit dat de rest van de vrijval ten goede kan komen aan het terugdringen van
het geprognosticeerde begrotingstekort;
draagt het college op hiervoor een begrotingswijziging aan de raad te presenteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Middenbeemster, 11 november 2010
Fractie D66
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van de heren Zeekant en Groot en gaat in op het
amendement van de PvdA en de moties van CDA en D66.
Op de vraag van de heer Zeekant over huuropbrengsten accommodaties zegt hij, dat de
ontwerpbegroting naar zijn beste weten zo secuur mogelijk is opgesteld.
Hij ontraadt het amendement van de PvdA. De leden krijgen tevens een schriftelijke reactie
van het college op enkele moties uitgereikt.
Na een schorsing brengt de voorzitter het amendement van de PvdA in stemming.
Het amendement wordt aangenomen met 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Tegen
stemden de leden van BPP en VVD.
Hierna brengt de voorzitter het voorstel tot vaststelling van de begroting 2011 in stemming.
De heer Zeekant legt namens zijn fractie een stemverklaring af. De VVD stemt voor met de
kanttekening, dat het subsidieplafond met €15.000 moet worden verhoogd.
Het voorstel van het college wordt aangenomen met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Tegen stemden de leden van CDA en D66.
Tenslotte brengt de voorzitter de moties in stemming.
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De motie van het CDA wordt verworpen met 8 stemmen tegen en 5 stemmen voor. Voor
stemden de leden van CDA en D66.
Mevr. Segers trekt de moties 1, 2 en 3 in, waarbij zij aankondigt dat haar fractie met
initiatiefvoorstellen zal komen over de inrichting van de programmabegroting en het
programmabegrotingsproces (motie 1) en een intensiveringprogramma voor de Beemster
als sterk groen merk (motie 3).
Motie 4 wordt verworpen met 8 stemmen tegen en 5 stemmen voor. Voor stemden de leden
van CDA en D66.
17. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de begroting 2011.
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van de heer Commandeur. De heer Buis komt
binnenkort met een initiatiefvoorstel over stimulering sportbeoefening.
Conform het voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten.
18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 16 december 2010.
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman.

C.J. Jonges.
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