
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad  17-12-2009                                                blz. 1 van 
4

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 17 
december 2009, 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 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
De heer M. Bakker BPP
De heer J.Th. Droog 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 en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live 
uitzending via de website welkom. 

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Op verzoek van mevr. Helder-Pauw wordt besloten om agendapunt 17 (brandmeldinstallatie 
kinderdagverblijf) naar de B-lijst te verplaatsen.

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

4. Inventarisatie voor de vragenronde
De volgende raadsleden hebben vragen voor de vragenronde:
- De heer Buis (vraag over korenmolen De Nachtegaal);
- De heer De Lange (vragen over welkomstborden en het voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied);
- De heer Bakker (vraag over een randweg in noordwestelijk kwadrant van 
Middenbeemster);
- De heer Dings (vraag over subsidieregeling binnenklimaat scholen);
- Mevr. Van den Berg (vraag over exploitatie MFC);
- Mevr. Helder-Pauw (vraag over exploitatie MFC, naar aanleiding van de brief van het 
Buurthuisbestuur).

5. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 november 2009
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6. Ingekomen stukken en mededelingen
De stukken 1 t/m 7 worden voor kennisgeving aangenomen.
Punt 8 (afvalmonitor / effectmeting Beemster 2008): de raad besluit dit stuk op de lijst van 
ingekomen stukken voor de eerstvolgende vergadering van de commissie grondgebied te 
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zetten).
Punt 9 (brief bestuursvoorzitter van Bureau jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam over het 
investeringsplan BJAA): de raad besluit zich te conformeren aan het standpunt van het 
college.
Punt 10 brief van de Europese Klokkenluiderspartij): de raad besluit het verzoek ter 
afdoening in handen van het college te stellen, omdat het college bevoegd is om op 
subsidieaanvragen te beslissen.
Punt 11 (brieven van de gemeentebesturen van Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang): de 
raad besluit deze brieven via de commissie ambtelijke samenwerking af te doen.
Punt 12 (motie raad van Bergen): de raad besluit hieraan adhesie te betuigen.
Punt 13 en 14 (adviezen van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften): de raad 
besluit conform de adviezen van de commissie de bezwaarschriften met betrekking tot de 
vestiging van een voorkeursrecht ongegrond te verklaren.

7. Mededelingen.
De heer Commandeur bedankt de raad en het college voor de bloemen die hij tijdens zijn 
verblijf in het ziekenhuis heeft ontvangen.
De voorzitter deelt mee, dat de raadsleden het verslag van de afgelopen hoorzitting van de 
commissie voor bezwaar- en beroepschriften krijgen zodra dit beschikbaar is.
In deze hoorzitting stond de zaak ‘nieuwbouw naast de NH kerk’ op de agenda.

8. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Dings brengt verslag uit van de afgelopen vergadering van de regioraad van de 
Stadsregio Amsterdam.

9. Voorstel tot het verdagen van de beslistermijn in de bezwaarprocedure.
Conform het voorstel wordt besloten om bij alle ontvangen bezwaarschriften standaard 
gebruik te maken van de verdagingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 7:10 derde lid van 
de Awb (Algemene wet bestuursrecht).

10. Voorstel tot het vaststellen van de Tussenrapportage 2009 en de 2e begrotingswijziging 2009.
Conform het voorstel wordt besloten.

11. Voorstel tot het vaststellen van het Normenkader 2009 accountantscontrole jaarrekening 
2009.
Conform het voorstel wordt besloten.

12. Voorstel over de onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet.
Conform het voorstel wordt besloten er mee in te stemmen dat het college in 2010 geen 
onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid op de grond van de verordening 213a 
Gemeentewet verricht.

13. Voorstel over het burgerinitiatiefvoorstel van bewoners van Zuidoostbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten een breed verkeerskundig onderzoek naar de 
verkeerssituatie in de kom van Zuidoostbeemster in te stellen en daarvoor een extra krediet 
beschikbaar te stellen.

14. Voorstel over een beginseluitspraak verplaatsing agrarisch bedrijf Groot (Rijperweg 114 te 
Middenbeemster).
Bij de behandeling van dit agendapunt is mevr. Helder-Pauw niet in de raadzaal aanwezig.
Conform het voorstel wordt besloten om ten behoeve van de verplaatsing van het agrarisch 
bedrijf van de familie Groot een nieuw agrarisch bouwvak aan de Middenweg, gelegen pal 
ten zuiden van de zuidelijk lus van de N244 en tegenover Middenweg 192, op te nemen in 
het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’.

15. Voorstel tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009.
De heer Droog zegt, dat zijn fractie nog geen antwoord heeft gekregen op de tijdens de 
commissievergadering door zijn fractie gestelde vraag over bedrijfsafval (fusten) en een 
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statiegeldregeling via de STORL. 

Wethouder Hefting zegt, dat het antwoord onderweg is.
Conform het voorstel wordt besloten.

16. Voorstel tot het aanschaffen van Wkpb-software (Wkpb = Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen).
Conform het voorstel wordt besloten om hiervoor een krediet van € 15.000 beschikbaar te 
stellen.

17. Voorstel over beleid ten aanzien van mantelzorgwoningen.
Conform het voorstel wordt besloten om de “beleidsnotitie nieuw beleid voor 
mantelzorgwoningen” vast te stellen. 

18. Voorstel tot het aanleggen van een brandmeldinstallatie in het kinderdagverblijf Ootje 
Tontel.
In afwijking van het voorstel van het college wordt besloten om:
- Een krediet van € 20.000 beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een 
brandmeldinstallatie met doormelding in het kinderdagverblijf Ootje Tontel te 
Middenbeemster.
- In een in januari 2010 te beleggen vergadering van de commissie algemene en financiële 
zaken een dekkingsvoorstel van het college te behandelen en het college op te dragen om 
daaraan voorafgaand een gesprek te hebben met het bestuur van de Stichting 
Kinderopvang Beemster.

19. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Beemster.
Conform het voorstel wordt besloten.

20. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de inventarisatie ambtelijke 
samenwerking.
Conform het voorstel wordt besloten om het raadspresidium te machtigen om tot maximaal 
€20.000 uitgaven te doen ten laste van de inventarisatie ambtelijke samenwerking en deze 
uitgaven ten laste van de algemene reserve te brengen.

21. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2010.  
Conform het voorstel wordt besloten.

22. Voorstel over sanering tekort bibliotheek Waterland.
Mevr. Van den Berg (PvdA) stelt de volgende vragen:
In de prognose van 2009 (blz. 3 van 10) wordt gesproken over een bezuiniging van 5 % op 
de aanschaf en huur van de collectie ten opzichte van 2008. Wij komen niet op dat getal (op 
blz. 8 van 10, bijlage 2). Voor de aanschaf van de collectie komen wij op 3 % en voor de huur 
op 14 %. Gemiddeld komen wij ook op een hoger bedrag als je uitgaat van die 5 % van meer 
dan €435.000. Hierbij de bedragen voor aanschaf en huur opgeteld. Dit scheelt toch  
€5000.
In het overzicht met het tekort voor 2008 (bijlage 3, blz. 9 van 10) staat “daling inkomsten 
specifieke dienstverlening”. Toch staat er onder dat in 2008 de inkomsten positief zijn 
beïnvloed door een incidentele opbrengst. Vervolgens wordt € 18.000,- in de min gezet. 
Moet dat niet positief zijn net als de meer opbrengsten van de contributieverhoging?
Wethouder Ruijs-Buskermolen zegt schriftelijke beantwoording van deze vragen toe.
Conform het voorstel wordt besloten. Tevens wordt besloten om de problematiek van de 
Bibliotheek Waterland te agenderen voor de vergadering van de commissie samenleving op 
28 januari 2010 en de interim directeur van deze stichting uit te nodigen hierbij aanwezig te 
zijn.

23. Vragenronde.
De heer Buis vraagt naar de ontwikkelingen rond de restauratie van korenmolen De 
Nachtegaal. De voorzitter antwoordt, dat we op schema liggen en verzoekt deze broedende 
kip niet te storen. 
De heer De Lange zegt, dat bij de behandeling van de Nota Nieuwe Visie Beemster Erf
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gesproken is over een regeling voor beplantingszones op particuliere erven. 
Wethouder Hefting zegt, dat dit geen planologisch gegeven is en dat het daarom niet in het 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied zal staan. Misschien kan dit in de Apv worden 
opgenomen. Hij zegt een schriftelijk antwoord toe op de vraag op welke wijze e.e.a. geregeld 
kan worden.
De heer De Lange brengt een oude brief van zijn fractie over welkomstborden in herinnering.
Hij wil uiterlijk in februari een toezegging van het college over het wel of niet plaatsen van 
deze borden. Wethouder Klaver gaat er van uit, dat de borden nog in deze collegeperiode 
geplaatst zullen worden. 
De heer Bakker vraagt hoe het staat met het onderzoek naar de aanleg van een randweg in 
het noordwestelijk kwadrant van Middenbeemster. Wethouder Klaver zegt toe, dat de raad 
hierover in januari 2010 een brief krijgt.
De heer Dings vraagt of het college gebruik heeft gemaakt van een tot 31 december 2009 
geldende subsidieregeling voor aanpassing van het binnenklimaat in schoolgebouwen.
Wethouder Klaver zegt, dat de regeling bekend is en dat er geen aanleiding bestond om 
daar gebruik van te maken.
Mevr. Van der Berg vraagt naar aanleiding van een brief van het Buurthuisbestuur en 2 
verslagen van gesprekken of de exploitatie van het MFC wel klopt. Dit geldt niet alleen voor 
het buurthuis maar ook voor Hercules.
Mevr. Helder-Pauw verzoekt om deze zaak aan de hand van de brief van het 
Buurthuisbestuur te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de commissie 
samenleving.
Wethouder Klaver zegt dat er met uitzondering van het buurthuis geen exploitatieproblemen 
zijn. Wat dit laatste betreft gaat hij er van uit, dat dit goed komt.
Hij zegt toe met een stuk te komen voor de komende vergadering van de commissie 
samenleving.

24. Sluiting.
De voorzitter staat stil bij de diverse belangrijke besluiten die de raad in 2009 heeft 
genomen.
In 2010 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Hij roept de partijen op om de kiezers het verschil 
te laten zien en duidelijk te zijn in deze strijd.
Tevens wenst hij alle aanwezigen zalige kerstdagen en een gezond 2010 toe.
Hij sluit de vergadering om 21.25 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 18 februari 2010.

de voorzitter, de griffier,

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


