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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 15 
april 2010, aanvang 14.00 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer C.J. Jonges griffier
De heer G.H. Hefting 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
Mevrouw C. van den Berg PvdA
De heer J.R.P.L. Dings PvdA
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 
De heer W. Zeekant VVD

Afwezig met kennisgeving:
De heer J.W.T. Smit D66

Op uitnodiging aanwezig:
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

Op uitnodiging aanwezig in de raadzaal:
De heer J.C. Klaver VVD, wethouder
Mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen CDA, wethouder

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 Groot het eerst zijn stem moet 
uitbrengen. 

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Dings brengt een motie vreemd aan de 
orde van de dag in. Het onderwerp van de motie heeft betrekking op de behandeling van de 
structuurvisie door Provinciale Staten van Noord-Holland.
De voorzitter zegt dat deze motie direct vóór het agendapunt ‘sluiting’ aan de orde komt.

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

4. Onderzoeken geloofsbrieven kandidaat-wethouders alsmede benoemen en beëdigen 
wethouders.
De voorzitter geeft het woord aan de heer De Lange.
De heer De Lange biedt de voorzitter namens de coalitiepartijen Beemster Polderpartij, 
PvdA en VVD het coalitieprogramma Beemster 2010-2014 aan met het verzoek aan het 
college om dit stuk uit te werken tot een collegeprogramma.
Hij noemt de namen van de kandidaat-wethouders en het aantal fte’s, te weten G.H. Hefting 
(0,8 fte), J.C. Klaver (0,6 fte) en J.R.P.L. Dings (0,6 fte).
Vervolgens geven de leden Segers en Commandeur namens hun fracties hun reactie op de 
coalitieonderhandelingen en de uitkomsten daarvan.
De voorzitter stelt de raad voor om de commissie van onderzoek als volgt samen te stellen: 
mevr. Segers, voorzitter, en de heren Commandeur en De Lange, leden. De commissie krijgt 
ondersteuning van de griffier. De raad besluit conform dit voorstel. 
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Na gehouden onderzoek rapporteert mevr. Segers de raad, dat de commissie de bescheiden 
heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de kandidaten aan alle in de 
Gemeentewet gestelde eisen voldoen en dat er geen beletselen zijn om de heren G.H. 
Hefting, J.C. Klaver en J.R.P.L. Dings tot wethouder te benoemen. 
De voorzitter stelt voor tot stemming over te gaan en wijst de leden Segers en De Lange aan 
als voorzitter respectievelijk lid van het stembureau. Na gehouden schriftelijke stemming 
deelt mevr. Segers mee, dat op alle kandidaten 12 stemmen zijn uitgebracht.
De voorzitter stelt vast de heren Hefting, Klaver en Dings zijn benoemd tot wethouder. De 
benoemden leggen ten overstaan van hem de verklaring en belofte af. Hierna feliciteert hij 
hen met hun benoeming en overhandigt hen een boeket in de kleuren van hun partij.
De pasbenoemden nemen vervolgens plaats aan het collegedeel van de vergadertafel.

5. Onderzoeken geloofsbrieven en beëdiging raadsleden.
De voorzitter stelt de raad voor om de commissie van onderzoek als volgt samen te stellen: 
mevr. Segers, voorzitter, en de heren Commandeur en Zeekant, leden. De commissie krijgt 
ondersteuning van de griffier. De raad besluit conform dit voorstel. 
Na gehouden onderzoek rapport mevr. Segers de raad, dat de commissie de bescheiden 
heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de 
Gemeentewet gestelde eisen voldoen en dat er geen beletselen zijn om de heren M. Bakker 
(Beemster Polder Partij) en P.C. De Waal (PvdA) toe te laten als gemeenteraadslid.
De raad besluit de heren Bakker en De Waal toe te als gemeenteraadslid.
De benoemden leggen ten overstaan van de voorzitter de eed af. Hierna feliciteert de 
voorzitter hen met hun benoeming en overhandigt hen een boeket, waarin de kleuren van 
hun partijen zijn verwerkt.
De nieuwe raadsleden nemen vervolgens plaats aan de vergadertafel.
De heren Bakker en De Waal nemen vervolgens plaats aan de vergadertafel.

6. Benoemen waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.
De raad benoemt bij acclamatie de heer W. Zeekant tot waarnemend voorzitter van de 
gemeenteraad.
De voorzitter feliciteert de heer Zeekant met zijn benoeming en overhandigt hem een 
boeket, waarin de kleuren van zijn partij zijn verwerkt.

7. Benoemen leden of vertegenwoordigers in de raadscommissie, besturen van 
gemeenschappelijke regelingen en andere organisaties.
De raad besluit bij acclamatie tot de volgende benoemingen:

Raadscommissie
Voorzitters : N.C.M. de Lange en W. Zeekant
Plaatsvervangend voorzitter : A.M.J. Segers

Plaatsvervangende leden:

- mevr. B.A.C. Jonk-de Lange (fractieassistent Beemster Polder Partij)
- L.D.J. Fabriek (fractieassistent CDA)
- H.W.E.Ö. Heijmans (fractieassistent D66) 
- C.J. Pruis (fractieassistent PvdA)
- W.J. van Twisk (fractieassistent VVD)

Algemeen bestuur van de Technische Dienst Beemster en Zeevang
Lid : N.J.J.J. Buis

Tevens wordt besloten om de heer J.W.T. Smit kandidaat te stellen om als zevende lid van 
het algemeen bestuur te worden gekozen.

Rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang
Leden : G.J.M. Groot en L.J.M. Schagen

Tevens wordt besloten om voor te dragen voor benoeming door de raden van de gemeenten 
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Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.

Studená comité
Lid : C.J. Jonges (griffier)

Tot zover de benoemingen bij acclamatie. 

Regioraad van de Stadsregio Amsterdam
De voorzitter zegt, dat er 3 kandidaten zijn voor het lidmaatschap van de regioraad, te weten 
N.J.J.J. Buis, A.M.J. Segers en W. Zeekant. De voorzitter stelt voor tot stemming over te gaan 
en wijst de leden Van den Berg en Schagen aan als voorzitter respectievelijk lid van het 
stembureau. Na gehouden schriftelijke stemming deelt mevr. Van den Berg mee, dat op de 
heer Buis 3, op mevr. Segers 2 en op de heer Zeekant 7 stemmen zijn uitgebracht.
De voorzitter stelt vast dat de heer Zeekant is benoemd tot lid van de regioraad.
Vervolgens stemt de raad schriftelijk over de benoeming van een plaatsvervangend lid van 
de regioraad. De kandidaten zijn N.J.J.J. Buis en A.M.J. Segers. Het stembureau blijft 
ongewijzigd.
Na gehouden schriftelijke stemming deelt mevr. Van den Berg mee, dat op de heer Buis 9 
en op mevr. Segers 3 stemmen zijn uitgebracht.
De voorzitter stelt vast dat de heer Buis is benoemd tot plaatsvervangend lid van de 
regioraad.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.10 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.


