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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 23 
september 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

Afwezig met kennisgeving:
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 De Waal 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 24 juni 2010.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.

5. Ingekomen stukken.
De raad neemt de ingekomen stukken 1 t/m 3 voor kennisgeving aan.
Punt 4 (brief d.d. 3-6-2010 van de VNG e.a. 14-4-2010 over de rechtspositie van de griffier): 
de raad besluit het raadspresidium te verzoeken de raad hierover schriftelijk te adviseren.
Punt 5 (brief d.d. 10-6-2010 van de heer F. Beekers over een bouwzaak op perceel 
Nekkerweg 63): de raad besluit niet inhoudelijk in te gaan op deze brief, omdat er nog een 
beroepszaak loopt.
Punt 6 (brief d.d. 17-6-2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over functioneringsgesprekken met de burgemeester): de raad besluit 
het raadspresidium op te dragen om deze gesprekken tweejaarlijks met de burgemeester te 
voeren. 
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Punt 7 (brief Vereniging Eigen Huis over de woningmarkt): de raad besluit de Vereniging te 
informeren over het gemeentelijke beleid ten aanzien van de OZB en de doorstroming op de 
woningmarkt.

6. Mededelingen.
De heer De Lange doet mededelingen over de gehouden startbijeenkomsten dorpsraden in 
Midden- en Zuidoostbeemster en de bijeenkomst van de LTO Noord afdeling Land van 
Leeghwater. De ontwikkelingen rond Natura 2000 baren veel zorgen. De gemeenten in de 
noordkop alsmede de gemeente Zeevang buigen zich gezamenlijk over de 
ganzenproblematiek. Hij verzoekt het college zich daarbij aan te sluiten.
Tevens deelt hij mee, dat zijn fractiegenoot M. Bakker gedurende de afwezigheid van 
collega Schagen en hijzelf als aanspreekpunt van de BPP zal fungeren.
Mevr. Segers doet eveneens mededelingen over deze bijeenkomsten en over de opening van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin. De leden Commandeur en Van den Berg sluiten zich bij de 
vorige sprekers aan.
De voorzitter deelt mee dat bericht is ontvangen dat de Raad van State op 16 november 
2010 het beroep tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan Zuidoostbeemster behandelt. 
Het college stelt het raadspresidium daarom voor om op 4 november een extra vergadering 
van de raadscommissie te plannen voor de behandeling  van de partiële herziening van het 
bestemmingsplan Zuidoostbeemster. De gemeenteraad kan het bestemmingsplan op 11 
november vaststellen. Dit besluit kan een rol spelen bij de behandeling door de Raad van 
State.
Wethouder Dings deelt mee, dat wethouder Klaver richting VNG aandacht zal vragen voor de 
Natura 2000 – problematiek.

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Zeekant doet verslag van de oprichting van de rekencommissie van de Stadsregio 
Amsterdam.

8. Voorstel om burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van 
een gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Conform het voorstel wordt besloten.

9. Voorstel tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening Beemster 2010.
Conform het voorstel wordt besloten.

10. Voorstel tot het opstarten van een projectbesluitprocedure voor een bouwvakvergroting c.q. 
het realiseren van een ligboxenstal op het perceel Hobrederweg 36.
Conform het voorstel wordt besloten.

11. Voorstel tot het opstarten van een projectbesluitprocedure voor het realiseren van een 
ligboxenstal op het perceel Hobrederweg 41.
Mevr. Helder-Pauw is gedurende de behandeling van dit agendapunt niet in de raadzaal 
aanwezig.
Conform het voorstel wordt besloten.

12. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over een bestemmingsplanherziening voor 
het perceel Insulindeweg 27 te Middenbeemster ten behoeve van het oprichten van een 
bedrijfsverzamelgebouw.
Conform het voorstel wordt besloten.

13. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan fort Nekkerweg 2010.
Conform het voorstel wordt besloten.

14. Voorstel om de Welstandsverslagen (Welstandsverslag van burgemeester en wethouders en 
het Jaarverslag van de Welstandscommissie Beemster van de Stichting Welstandszorg 
Noord-Holland) voor kennisgeving aan te nemen.



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad  23-9-2010                                                blz. 3 van 3

Conform het voorstel wordt besloten.

15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet Inburgering.
Conform het voorstel wordt besloten.

16. Voorstel om een oordeel te geven over de jaarrekening 2009 en de programmabegroting 
2011 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
Conform het voorstel wordt besloten.

17. Benoemen lid rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.
De raad besluit bij acclamatie de heer A.R. Waaksma, raadslid van de gemeente Zeevang,  
te benoemen.

18. Voorstel tot het starten van een projectbesluitprocedure voor het realiseren van een 
stolpboerderij, potstal en schapenschuur op het perceel Jisperweg 132.
De heer Smit zegt, dat zijn fractie akkoord gaat met het voorstel. Op een vraag van de heer 
De Lange antwoordt wethouder Hefting, dat sprake is van vervangende bouw. Daarom is in 
dit geval een septictank toegestaan.
Vervolgens besluit de raad conform het voorstel.

19. Voorstel tot het delegeren van bevoegdheden, genoemd in artikel 6 van de Wet 
basisadministraties adressen en gebouwen (BAG), aan burgemeester en wethouders.
De voorzitter beantwoordt vragen van de leden Commandeur, Van den Berg en Groot, 
Hij zegt toe dat het college in een volgende vergadering van de raadscommissie de leden zal 
informeren over de stand van zaken bij het E-Beemsterproject.
Gehoord de inbreng van de heer Groot stelt de voorzitter voor om de passage “(o.a. 
straatnaamgeving)” bij punt 1 van de opsomming in het ontwerpraadsbesluit te schrappen.
De raad besluit het ontwerpraadsbesluit met inachtneming van deze aanpassing vast te 
stellen.

20. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 28 oktober 2010.

de voorzitter, de griffier,

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


