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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 24 
juni 2010, aanvang 15.30 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 
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 Buis 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 aangemeld.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 27 mei 2010.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.

5. Ingekomen stukken.
De raad neemt de ingekomen stukken 1 t/m 8 voor kennisgeving aan.
Punt 9 (brief d.d. 14-4-2010 van de stichting VACpunt Wonen met het verzoek om in 
Beemster een Adviescommissie Wonen in het leven te roepen): de raad besluit het college 
te verzoeken hierover tijdig een advies voor behandeling in de raadscommissievergadering 
op 7 september 2010 aan te bieden.

6. Mededelingen.
De heer Buis doet verslag van een bijeenkomst op 22 juni jl. over Natura 2000 bij bureau 
Tauber. De heren Commandeur en Smit geven hun indrukken van het bezoek aan Cono 
(presentatie bouwplannen) op 21 juni jl. Mevr. Segers maakt complimenten voor de 
presentatie van het projectbureau woningbouw op 16 juni jl. en de presentaties (o.a. over de 
Wabo) door van medewerkers van de gemeente op 17 juni jl. Zij vindt dit een aanrader voor 
vervolgbijeenkomsten.
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7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 

8. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over herziening bestemmingsplan ten 
behoeve van het uitbreiden van een woning op het perceel Jisperweg 8a te Noordbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten.

9. Voorstel tot benoeming accountant voor de controle over de verslagjaren 2010-2013. 
Conform het voorstel wordt besloten Deloitte Accountants B.V. te benoemen.

10. Bespreken conclusies van KplusV organisatieadvies naar aanleiding van het 
inventarisatieonderzoek ambtelijke samenwerking en bepalen welke vervolgstappen gezet 
moeten worden. 
De leden Schagen, Segers, Buis, Van den Berg en Zeekant brengen hun standpunten over de 
conclusies van KplusV naar voren.
Als vervolgstap besluit de raad op voorstel van de voorzitter om de commissie ambtelijke 
samenwerking (CAS) opdracht te geven om een nieuwe opdracht van de raad te formuleren.
De raad staat positief tegenover initiatieven van het college om op ad hoc-basis op 
verschillende taakvelden ambtelijke samenwerking te realiseren met gemeenten in de regio 
Waterland en daarbuiten. Het gaat hierbij met name om vormen van samenwerking die 
op korte termijn tot financiële winst kunnen leiden. De zogenaamde 'quick wins'.
Tevens besluit de raad bij acclamatie mevr. Van den Berg en mevr. A.M.J. Segers tot lid van 
de commissie ambtelijke samenwerking te benoemen.

11. Voorstel tot wijziging van de bouwverordening.
De heer De Lange leest namens zijn fractie het volgende amendement voor:

AMENDEMENT, inhoudende een wijziging van het raadsbesluit tot vaststelling van de 
wijziging van de bouwverordening

De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 24 juni 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2010, nr. 41;

b e s l u i t :

het door burgemeester en wethouders voorgestelde nieuwe artikel 7.3.1 met de tekst: 
“In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2. eerste lid van het Besluit omgevingsrecht, 
wordt het aantal personen bepaald op vier” niet in de bouwverordening op te nemen

Toelichting:
Op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit)  geldt een 
vergunningplicht bij een aantal van 10 personen. 
Uit oogpunt van uniformiteit is het ongewenst om richtlijnen/regels in te voeren die afwijken 
van rijksbeleid en regels te stellen die strenger zijn dan het rijk uit oogpunt van veiligheid 
noodzakelijk vindt.
Strengere regelgeving is tevens in strijd op het beleid om de regeldruk te verminderen.
Tenslotte heeft strengere regelgeving op dit gebied personele gevolgen voor wat betreft 
vergunningverlening, controle en handhaving, hetgeen zeker in de huidige omstandigheden 
ongewenst is.

De fractie van de Beemster Polder Partij

Na enige discussie stelt de voorzitter vast, dat het amendement met algemene stemmen is 
aangenomen.
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De raad stelt vervolgens de wijziging van de bouwverordening met inachtneming van het 
amendement vast.

12.  Jaarstukken 2009.
De raad besluit om:

● de jaarstukken van de gemeente Beemster over 2009 overeenkomstig het 
aangeboden ontwerp vast te stellen;

● het nadelige resultaat van de programmarekening 2009, na mutaties reserves, ad. 
€250.677 te onttrekken aan de algemene reserve;

● in te stemmen met de begrotingsoverschrijdingen;
● de nog niet aangewende middelen (budgetten) van de nog niet uitgevoerde 

activiteiten voor het uitvoeringsplan bewegwijzering welkomstborden ad. € 30.000 
en het opstellen van een integraal handhavingsbeleid ad. € 15.000 over te hevelen 
naar het begrotingsjaar 2010;

● het college opdracht te geven om de raad vóór 1 november 2010 een plan van 
aanpak naar aanleiding van de aanbevelingen van Deloitte aan te bieden.

● het college opdracht te geven om een persbericht te maken over het raadsbesluit 
tot vaststelling van de jaarstukken.

13.  Kadernota 2011
De fractievoorzitters van achtereenvolgens  VVD, BPP, PvdA, CDA en D66 lezen hun 
algemene beschouwingen voor.
Het college reageert op deze algemene beschouwingen.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 23 september 2010.

de voorzitter, de griffier,

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


