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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 10 
maart 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 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 L.J.M. Schagen BPP
De heer K.C. Visser 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. 
Bij loting wordt bepaald, dat in geval van stemming de heer Heikens het eerst zijn 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 bij de griffier gemeld.

4. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 18 februari 2010.
Deze besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Voorstel tot het onderzoeken van de geloofsbrieven.
De voorzitter stelt voor om de commissie van onderzoek als volgt samen te stellen: G.H.L. 
Heikens (voorzitter), M. Bakker en J.T. Droog (leden). 
De raad benoemt hen bij acclamatie. De voorzitter schorst de vergadering en de leden van 
de commissie van onderzoek alsmede de griffier verlaten de raadzaal.
Na heropening geeft de voorzitter het woord aan de heer Heikens.
De heer Heikens brengt namens de commissie van onderzoek het volgende verslag uit:

De commissie uit de raad van de gemeente Beemster heeft de geloofsbrieven en verdere bij 
de Kieswet gevorderde stukken ontvangen, die zijn ingezonden door:

van den Berg, C. (Carolien) (v) , wonende te Middenbeemster
Buis, N.J.J.J. (Koos) (m) , wonende te Middenbeemster
Commandeur, A.N. (Arie) (m) , wonende te Zuidoostbeemster
Dings, J.R.P.L (Jos) (m) , wonende te Middenbeemster
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Groot, G.J.M. (Gerard) (m) , wonende te Zuidoostbeemster
Hefting, G.H. (Han) (m) , wonende te Westbeemster
Helder-Pauw, E.J. (Erica) (v) , wonende te Middenbeemster
de Lange, N.C.M. (Nico) (m) , wonende te Noordbeemster
Schagen, L.J.M. (Leo) (m) , wonende te Middenbeemster
Segers, A.M.J. (Marian) (v) , wonende te Zuidoostbeemster
Smit, J.W.T. (John) (m) , wonende te Westbeemster
Uitentuis, R.H. (Rona) (v) , wonende te Westbeemster
Zeekant, W. (Wout) (m) , wonende te Zuidoostbeemster

Op 5 maart 2010 zijn bovengenoemde personen benoemd tot lid van de gemeenteraad.
De commissie rapporteert de raad, dat zij bovengenoemde bescheiden alsmede het proces-
verbaal d.d. 5 maart 2010 van het centraal stembureau en de processen-verbaal van de 
stembureaus heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan 
alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. 
De commissie adviseert te oordelen dat de verkiezing rechtmatig is verlopen en tot toelating van 
genoemde personen als lid van de gemeenteraad.

De raad besluit conform het advies van de commissie

6. Afscheid raadsleden.
De heer voorzitter spreekt de scheidende raadsleden toe. Hij ziet raadsleden als gedreven 
mensen, die elk vanuit een andere achtergrond, hard werken, vele uren maken en hun 
talenten inzetten voor de gemeenschap.
Hij staat stil bij de vele belangrijke besluiten die de raad in de periode 2006-2010 heeft 
genomen. 
U laat de gemeente in uitstekende staat achter, zo laat hij hen weten. Zijn we klaar? Neen, 
maar daar beginnen we morgen mee.
Vervolgens heeft hij een persoonlijk woord voor het vijftal scheidende raadsleden.
Van de heer M. Bakker, raadslid sinds 16 maart 2006 wordt nu nog geen afscheid 
genomen, omdat een kans bestaat dat hij binnenkort terugkeert als raadslid.  
Bij de individuele raadsleden laat de voorzitter zijn woorden van dank vergezeld gaan van 
een kunstwerk Ati Emmerik uit Zuidoostbeemster en een boeket. Het zijn zorgvuldig 
uitgekozen beeldjes. De heer Visser, raadslid sinds 16 maart 2006, krijgt het beeldje 
“Vader”, de heer J.H. Köhne, raadslid sinds 29 september 2005, het beeldje “het gesprek”, 
de heer J.T. Droog, raadslid sinds 14 maart 2002, het beeldje “Honey I’m home” en de heer 
Heikens, raadslid sinds 14 april 1998, het beeldje “Peaceful dream”.
De leden Visser, Köhne, Droog en Heikens krijgen tevens een Beemster onderscheiding
uitgereikt, te weten de Beemster Tegel maatschappelijke betrokkenheid in de lokale 
samenleving van Beemster uitgereikt.
Tenslotte vraagt de voorzitter bijzonder aandacht voor de heer Heikens. De heer Heikens 
heeft zich gedurende 3 onafgebroken zittingsperioden zeer verdienstelijk gemaakt voor de 
gemeente Beemster. Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd hem tot Lid in de orde 
van Oranje Nassau te benoemen. De heer Heikens neemt deze onderscheiding onder luid 
applaus in ontvangst.
De heer Zeekant spreekt de scheidende raadsleden als nestor van de raad toe. Hij prijst zich 
gelukkig dat de raadsleden van Beemster met veel respect naar elkaar opereren.
Hij biedt de scheidende raadsleden een cadeau met een paastintje aan.
De heer De Lange spreekt namens zijn fractie de leden Visser en Droog toe. Hij verwacht, 
dat de heer Bakker spoedig als raadslid zal terugkeren. Betrokkenen krijgen een kunstwerk 
van plaatselijke makelij en een boeket uitgereikt. 
De heer Dings spreekt namens zijn fractie de heer Heikens toe. Geert hield het proces altijd 
scherp in de gaten en heeft een scherp gevoel voor sociale rechtvaardigheid. Hij feliciteert 
hem met zijn Koninklijke onderscheiding en bied hem een passend cadeau aan.
De heer Commandeur  heeft een persoonlijk woord voor de scheidende raadsleden. Hij vindt 
de verhoudingen in de raad meer dan voortreffelijk.
De heer Zeekant spreekt namens zijn fractie een persoonlijk woord tot de heer Köhne. Hij 
bedankt hem voor de goede en open samenwerking en zijn inzet. Hij bied hem namens de 
fractie een cadeau aan.
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Tenslotte bedanken de leden Visser, Köhne, Droog en Heikens, ieder op hun eigen wijze, 
voor de tot hen gesproken woorden, voor de samenwerking en cadeaus. 

7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 22 april 2010.

de voorzitter, de griffier,

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


