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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 27 
mei 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 
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 Schagen 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 15 april 2010, het zeer beknopte verslag 
van 15 april 2010 en de besluitenlijst van de vergadering van 22 april 2010.
De raad stelt de besluitenlijst van 15 april 2010 gewijzigd vast. De 2e volzin bij agendapunt 
2 wordt op aangeven van de heer De Lange geschrapt.
De raad stelt het zeer beknopte verslag van 15 april 2010 en de besluitenlijst van 22 april 
2010 ongewijzigd vast.

5. Ingekomen stukken.
De raad neemt de ingekomen stukken 1 t/m 6 voor kennisgeving aan.
Punt 7 (brief d.d. 15-3-2010 van het bestuur van Landschap Waterland): de raad besluit in 
te stemmen met de intrekking van de Algemene Verordening.
Punt 8 (brief d.d. 21-3-2010 van de heer R. Rustema): de raad besluit de heer Rustema 
conform het afdoeningvoorstel te informeren.
Punt 9 (brief d.d. 16-4-2010 van Voor Werkende Moeders): de raad besluit deze organisatie 
conform het afdoeningvoorstel te informeren.
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Punt 10 (brief d.d. 20-4-2010 van het college met de jaarstukken 2009 en de begroting 
2011 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland): de raad besluit conform het voorstel 
van het college geen zienswijze in te dienen.

6. Mededelingen.
Mevr. Segers doet mededelingen over de volgens haar uitstekende rondleiding in het 
gemeentehuis onder leiding van mevr. Van het Kaar. 
De bestuurdersdag Laag Holland, die haar fractie op 21 mei 2010 in De Rijp heeft 
bijgewoond, leverde veel op. Zij vraagt of de kritische vragen die wethouder Dings bij die 
gelegenheid stelde namens het college waren.
Tenslotte ziet zij terug op een goede informatiebijeenkomst bij de GGD Zaanstreek-
Waterland.
De voorzitter verwijst de beantwoording van de vragen door naar een commissievergadering. 

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Commandeur vond de workshop bestuurlijke integriteit aardig en de rondleidingen 
bij gemeentewerken en in het gemeentehuis goed.
De heer Buis doet verslag van zijn bevindingen van het bezoek aan de 
informatiebijeenkomst van de GGD Zaanstreek-Waterland.
De heer Zeekant doet mededelingen over de afgelopen vergadering van de regioraad van de 
Stadsregio Amsterdam. In die vergadering werd de regioraad geïnstalleerd. Tevens gaat hij 
in op een initiatief van de gemeente Purmerend over behartiging van de belangen van de 
regio Waterland.
Mevr. Uitentuis doet enkele mededelingen over de bestuurdersdag Laag Holland op 21 mei 
2010.

8. Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Beemster.
Conform het voorstel wordt besloten.

9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening binnentreden ter uitvoering van 
noodverordeningen.
Conform het voorstel wordt besloten.

10. Voorstel over heroverweging planologische mantelzorginitiatieven.
Conform het voorstel wordt besloten.

11. Benoemen leden rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.
Bij acclamatie benoemt de raad tot leden van de rekenkamercommissie:
- de heren J. Klukhuhn en P.M.M. Wensveen (voorgedragen door de raad van Graft-De Rijp);
- de heren J.C. Hagens en J. Vaalburg (voorgedragen door de raad van Schermer);
- de heren M.W.F. Habold en B.C.M. de Jong (voorgedragen door de raad van Zeevang).

12. Benoemen leden college in het bestuur van de Technische Dienst Beemster en Zeevang.
De raad benoemt bij acclamatie de heren H.N.G. Brinkman en G.H. Hefting.

13. Voorstel tot wijziging van de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010 en tot 
het benoemen van mevr. A.M.J. Segers tot voorzitter van de raadscommissie.
Conform het voorstel wordt besloten tot wijziging van de Instellingsverordening.
De raad benoemt bij acclamatie mevr. A.M.J. Segers tot voorzitter van de raadscommissie.

14. Voorstel tot het wijzigen/herzien van de Financiële verordening gemeente Beemster.
Conform het voorstel wordt besloten. 

15. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Oosthuizerweg 26d (2010) 
ten behoeve van het oprichten van een schuur/studio.
Wethouder Hefting beantwoordt de vragen van achtereenvolgens de leden Smit, De Lange, 
Buis en De Waal. De heer Smit laat weten, dat zijn fractie waarschijnlijk met een voorstel of 
notitie komt over vergunningvrij bouwen nadat vervangende bebouwing is gerealiseerd. 
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De voorzitter stelt vast, dat de raad unaniem conform het voorstel heeft besloten.

16. Voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin in de 
gemeente Beemster.
Wethouder Dings beantwoordt de vragen van de leden Helder-Pauw, De Waal, 
Commandeur, Segers en Uitentuis.
Na enige discussie en twee schorsingen stelt de voorzitter vast, dat de raad unaniem 
conform het voorstel heeft besloten.

17. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD-Zaanstreek-Waterland.
Wethouder Dings beantwoordt een vraag van mevr. Segers over de bestuurssamenstelling 
van de GGD Zaanstreek-Waterland.
Conform het voorstel wordt besloten.

18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 27 mei 2010.

de voorzitter, de griffier,

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


