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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 22 
april 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

Afwezig met kennisgeving:
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 Smit het eerst zijn stem moet 
uitbrengen. 

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Mevr. Segers brengt een motie vreemd aan de orde 
van de dag in. Het onderwerp van de motie heeft betrekking op het verplaatsen van de 
speeltuin De Spelemei.
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.
De heer M. Burghoorn heeft zich namens de speeltuinvereniging als inspreker bij de griffier
gemeld. Hij wil inspreken bij de behandeling van de motie van D66 over verplaatsing van De 
Spelemei. 

4. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van 10 en 11 maart 2010.
De raad stelt deze besluitenlijsten ongewijzigd vast.

5. Ingekomen stukken.
De heer Smit verzoekt om ingekomen stuk nr. 5 (brief van mevr. E.M. Vendrig-van Kesteren 
e.a. over de toekomstplannen voor het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de 
Zuiderweg) in de raadscommissie aan de orde te stellen.
Op voorstel van de heer Buis wordt besloten om dit punt niet afzonderlijk in de commissie te 
behandelen maar daarmee te wachten totdat het college hierover een voorstel heeft 
aangeboden.
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De heer Smit verzoekt om ingekomen stuk nr. 8  (brief van het Bewonersplatform 
Nekkerzoom over een bouwzaak van de gebr. Van ’t Hek) te agenderen voor de 
raadscommissie. 
Op voorstel van wethouder Hefting wordt besloten om dit niet te doen. 
De raad neemt de ingekomen stukken 1 t/m 12 voor kennisgeving aan.
Punt 13 (brief d.d. 29-1-2010 van Griffier & Bestuur): de raad besluit de heer Schagen aan 
te wijzen als lid van de begeleidingsgroep aanbesteding accountantscontrole financiële 
jaarstukken 2010-2014).
Punt 14 (jaarverslag 2009 rekenkamercommissie): de raad besluit de voorzitter van de 
rekenkamercommissie uit te nodigen voor de vergadering van de raadscommissie op 11 
mei 2009).
Punt 15 (quick scan rekenkamercommissie): de raad besluit zich te conformeren aan de 
reactie van het college d.d. 1 december 2009).
Punt 16 (1e begrotingswijziging 2010 GGD Zaanstreek-Waterland): de raad besluit de GGD 
te berichten dat de begrotingswijziging geen aanleiding geeft tot een inhoudelijke reactie).
Punt 17 (motie raad van Deurne over opheffen legitimatieplicht bij verkiezingen): de raad 
besluit naar aanleiding van een vraag van de heer De Lange nog geen besluit te nemen.
Dit mede omdat het rijk nog geen besluit heeft genomen over versoepeling van de 
legitimatieplicht.
Punt 18 (brief d.d. 21-3-2010 van de heer R. Rustema over beantwoording petities die 
elektronisch binnenkomen): de raad besluit naar aanleiding van een vraag van de heer De 
Lange nog geen besluit te nemen. Dit houdt verband met het aspect of een en ander zich 
verdraagt met de disclaimer die de gemeente bij digitale verzoeken hanteert.

6. Mededelingen.
De voorzitter deelt mee, dat de volgende fractieassistenten vanavond in verband met het 
integriteitbeleid van de gemeente Beemster in het bijzijn van de fractievoorzitters een 
verklaring hebben afgelegd. Zij kunnen nu als plaatsvervangend lid van de raadscommissie 
optreden.
Het zijn mevr. B.A.C. Jonk-de Lange (BPP) en de heren L.D.J. Fabriek (CDA), H.W.E.Ö. 
Heijmans (D66), C.J. Pruis (PvdA) en W.J. van Twisk (VVD). De raad verwelkomt hen met een 
applaus.

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
Geen van de raadsleden vraagt het woord.

8. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan hospice Prins Mauritsstraat 4-
6 (2010) te Middenbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten.

9. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Rijperweg 72 (2010) ten 
behoeve van het geheel vernieuwen van een woning.
Conform het voorstel wordt besloten.

10. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Nekkerweg 50 (2010) ten 
behoeve van het geheel vernieuwen, veranderen en verplaatsen van een schuur.
Conform het voorstel wordt besloten.

11. Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie Alcoholpreventie onder jongeren.
Wethouder Dings neemt het verzoek van mevr. Segers over prestatie-indicatoren mee.
Conform het voorstel wordt besloten.

12. Voorstel tot herziening van de financiële verordening art. 212 Gemeentewet.
Wethouder Klaver zegt mevr. Van den Berg een schriftelijk antwoord toe op haar vraag over 
de in artikel 4 genoemde datum van 1 april. 
Conform het voorstel wordt besloten.
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13. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2010.
Conform het voorstel wordt besloten. 

14. Voorstel tot het aanpassen van het treasurystatuut.
 Conform het voorstel wordt besloten.

15. Voorstel tot het wijziging van de regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Waterland.
Conform het voorstel wordt besloten.

16. Benoemen leden en plaatsvervangende leden in besturen van gemeenschappelijke 
regelingen.
De raad besluit bij acclamatie de volgende leden en plaatsvervangende leden te benoemen.

Algemeen bestuur Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Lid: de heer H.N.G. Brinkman 

Algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Lid: de heer J.R.P.L. Dings 
Plaatsvervangend lid: de heer J.C. Klaver

Algemeen bestuur Landschap Waterland
Lid: de heer J.C. Klaver
Plaatsvervangend lid: de heer J.R.P.L. Dings

Algemeen bestuur Stichting SPOOR (Stichting Primair Onderwijs Regio Waterland)
Lid: de heer J.C. Klaver

Algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland
Lid: de heer J.R.P.L. Dings
Plaatsvervangend lid: de heer J.C. KLaver

Algemeen bestuur GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)
Lid: de heer H.N.G. Brinkman
Plaatsvervangend lid: de heer G.H. Hefting

17. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Middenpad Spelemei 2010 te 
Zuidoostbeemster.
Dit ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om de verplaatsing van speeltuin De Spelemei 
naar het Middenpad planologisch mogelijk te maken.
Conform het voorstel wordt besloten. De leden van D66 worden geacht te hebben 
tegengestemd, waarbij als argumenten worden ingebracht: de verplaatsing van De 
Spelemei is niet opgenomen in het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I en er ligt geen 
dorpsontwikkelingsplan aan de ten grondslag. 

18. Voorstel tot het vaststellen van de ISV-3 notitie (ISV = Investeringbudget Stedelijke 
Vernieuwing).
De voorzitter deelt mee dat D66 met betrekking tot dit voorstel een motie heeft ingediend.
De heer Groot leest de motie van D66 voor.

“Motie naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen 
van de ISV-3 notitie

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 22 april 2010;

Gelezen het voorstel van het college tot het vaststellen van een afzonderlijke notitie ISV 3 
met daarin:

- Een terugblik op ISV 2.
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- Een (kort) beleidsoverzicht van Rijk, provincie en gemeente.
- Een (incompleet) stedelijk vernieuwingsprogramma 2011-2014.
- Nieuwe informatie over onderdelen van het voorgenomen bouwprogramma.
- Enige verouderde dan wel onjuiste informatie.
- Een allocatie van subsidiemiddelen ISV 3 ter onderbouwing van de toegewezen 

middelen.

Overwegende dat
- de raad behoefte heeft aan heldere, eenduidige informatie;
- het onderhavige stuk veel onduidelijkheid oproept en zelfs het verwijt treft van 

onvolledige informatievoorziening;
- de gekozen werkwijze op een omgekeerde volgorde wijst (eerst subsidies en dan 

een programma om de subsidies te kunnen benutten);
- de gekozen werkwijze hoge proceskosten van een externe partij veroorzaakt;
- deze externe partij inhoudelijk geen toegevoegde waarde kan hebben.

Verzoekt het college: 

1. In de informatievoorziening aan de raad voortaan onderscheid te maken tussen 
beleidsdocumenten en planning- en controldocumenten, waaronder:
- programmeringdocumenten, zoals een meerjaren werk- en 
investeringsprogramma;
- rapportage- en verantwoordingsdocumenten;
- uit voorgaande documenten af te leiden subsidieaanvragen/verantwoordingen.

2. De raad te informeren over het voortschrijdend karakter van de ISV notitie en aan te 
geven wanneer aanpassingen aangebracht kunnen worden.

3. In overweging te nemen de bijbehorende bedrijfsvoeringwerkzaamheden aan het 
eigen ambtelijk apparaat toe te vertrouwen.

En gaat over tot de orde van de dag

Middenbeemster, 22 april 2010
A.M.J. Segers G.J.M. Groot J.W.T. Smit”

Na gehouden discussie brengt de voorzitter het voorstel van het college in stemming. 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Na een schorsing van 5 minuten  
brengt hij de motie van D66 in stemming. De raad verwerpt de motie met 5 stemmen voor 
en 8 stemmen tegen. Voor stemden de leden van het CDA en D66.

19. Motie van D66 over verplaatsing speeltuin De Spelemei.
Mevr. Segers leest de motie van D66 voor.

“Motie over verplaatsing speeltuin De Spelemei

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 22 april 2010;

Overwegende dat,

a. De gemeente Beemster te maken zal krijgen met een forse korting op de algemene 
uitkering uit het Gemeentefond.

b. De verplaatsing van speeltuinvereniging De Spelemei waarschijnlijk circa 500.000 
euro zal kosten. 

c. De huidige locatie voldoet wat betreft oppervlakte, uitstraling, beheersbaarheid en 
‘goede buur relaties’.

d. De Spelemei met een relatief geringe financiële ondersteuning voor herstel van 
speeltuintoestellen en voor renovatie van het verenigingsgebouw nog jaren voort 
kan op de huidige locatie. 
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e. Samenwerking in het kader van een brede schoolvoorziening niet afhankelijk is van 
een locatie direct naast de school.

f. Het doortrekken van het voetpad tussen de Zuiderweg en de Boomgaard, aan de 
westkant van de Dirk Dekkerstraat, voor kinderen, ouders en bewoners een veilige, 
begaanbare en dus aantrekkelijke wandelroute zal opleveren

g. De stedenbouwkundige inpassing ten noorden van de Boomgaard naar verwachting 
nadelig effect zal sorteren op de verkoopbaarheid van de aldaar te situeren 
woningbouw rondom de speeltuin.

a. Niet in de laatste plaats, buurtbewoners, ouders en kinderen de uitdrukkelijke wens 
hebben geuit om De Spelemei op de huidige locatie te handhaven.

Verzoekt het college: 

Vooruitlopend op de aanstaande discussie in de raadscommissie en de raad over de te 
nemen bezuinigingsmaatregelen geen verdere acties te ondernemen, die gericht zijn op 
verplaatsing van de speeltuin De Spelemei”.

En gaat over tot de orde van de dag

Middenbeemster, 22 april 2010

A.M.J. Segers G.J.M. Groot J.W.T. Smit”

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de inspreker. 
De heer Burghoorn zegt namens de speeltuinvereniging De Spelemei in te spreken. Hij 
verzoekt de raad dringend de motie van D66 niet te steunen.
Na gehouden discussie brengt de voorzitter de motie in stemming. De raad verwerpt de 
motie met 3 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor stemden de leden van D66.

20. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 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.


