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Besluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst van de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de geeeemeente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op 27272727    
september september september september 2011201120112011, , , , aanvang aanvang aanvang aanvang 22.22.22.22.11110000    uur in de raadzaal te Middenbeeuur in de raadzaal te Middenbeeuur in de raadzaal te Middenbeeuur in de raadzaal te Middenbeemmmmsterstersterster    
    

    
Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    
De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester, voorzitter 
De heer C.J. Jonges   griffier  
De heer N.C.M. de Lange  BPP 
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
Mevrouw R.H. Uitentuis   BPP 
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  
 
OOOOp uitnodiging aanwezig:p uitnodiging aanwezig:p uitnodiging aanwezig:p 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 
 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer M. Bakker   BPP 
De heer N.J.J.J. Buis   CDA  
De heer W. Zeekant   VVD 
    
 

 
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live uitzen-
ding via de website welkom. Bij loting wordt bepaald, dat in geval van hoofdelijke stemming 
mevr. Van den Berg het eerst haar stem moet uitbrengen.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    
De voorzitter deelt mee, dat de fractie van de BPP een motie vreemd aan de orde van de dag 
heeft ingediend. Deze motie wordt als het op een na laatste agendapunt behandeld. 
Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd: 
       -      Voorstel tot het vaststellen van de Verordening basisregistratie personen Beemster  
             2011 (Verordening BRP 2011). 

- Voorstel tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster. 
- Voorstel om de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommissie 

voor kennisgeving aan te nemen. 
- Voorstel tot aanpassing van het reglement van orde van de welstandscommissie. 
- Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het realiseren 

van een voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36. 
- Voorstel om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreatie-

schap Twiske-Waterland. 
- Voorstel om ten behoeve van de huisvesting van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 

de bibliotheek te Middenbeemster een aanvullend krediet van € 18.650,-- beschik-
baar te stellen.  

- Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
2011. 
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3.3.3.3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de de de de bij de grifbij de grifbij de grifbij de griffier gemelde zfier gemelde zfier gemelde zfier gemelde zaaaakenkenkenken....    
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergadering van  van  van  van 13 september13 september13 september13 september 2011 2011 2011 2011....    
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5. BBBBehandeling Aehandeling Aehandeling Aehandeling A----punten.punten.punten.punten.    
 
5.15.15.15.1 Voorstel tot het vaststellen van de Voorstel tot het vaststellen van de Voorstel tot het vaststellen van de Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Verordening Verordening Verordening basisregistratie personen Beebasisregistratie personen Beebasisregistratie personen Beebasisregistratie personen Beemmmmster ster ster ster     

2011 (Verordening BRP 2011).2011 (Verordening BRP 2011).2011 (Verordening BRP 2011).2011 (Verordening BRP 2011).    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 

5.25.25.25.2 VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster.tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster.tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster.tot het vaststellen van de Destructieverordening Beemster.    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 

5.35.35.35.3 VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel om de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommiom de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommiom de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommiom de welstandsverslagen 2010 van het college en de welstandscommisssssie sie sie sie 
voor kennisgeving aan te nemen.voor kennisgeving aan te nemen.voor kennisgeving aan te nemen.voor kennisgeving aan te nemen.    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 

5.45.45.45.4 Voorstel tVoorstel tVoorstel tVoorstel totototot aanpassing van het reglement van orde van deaanpassing van het reglement van orde van deaanpassing van het reglement van orde van deaanpassing van het reglement van orde van de welstandsco welstandsco welstandsco welstandscommmmmissie.missie.missie.missie.    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders . 
 

5.55.55.55.5 VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het realis om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het realis om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het realis om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het realiseeeeren van ren van ren van ren van 
een voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36.een voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36.een voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36.een voeropslagloods op perceel Hobrederweg 36.    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
    

5.65.65.65.6 VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreati om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreati om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreati om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreatieeeeschap schap schap schap 
TwiskeTwiskeTwiskeTwiske----Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 

5.75.75.75.7 VVVVoorstel om ten behoeve van de huisvesting van oorstel om ten behoeve van de huisvesting van oorstel om ten behoeve van de huisvesting van oorstel om ten behoeve van de huisvesting van het Centrum voor Jeugd en Ghet Centrum voor Jeugd en Ghet Centrum voor Jeugd en Ghet Centrum voor Jeugd en Geeeezin in de zin in de zin in de zin in de 
bibliotheek te Middenbeemster een aanvullend krediet van bibliotheek te Middenbeemster een aanvullend krediet van bibliotheek te Middenbeemster een aanvullend krediet van bibliotheek te Middenbeemster een aanvullend krediet van € 18.650,€ 18.650,€ 18.650,€ 18.650,-------- beschikbaar te  beschikbaar te  beschikbaar te  beschikbaar te 
stellen. stellen. stellen. stellen.     
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
    

5.85.85.85.8 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijVoorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijVoorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijVoorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs s s s 
2011.2011.2011.2011.    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 

    
Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----puntenpuntenpuntenpunten    
    
6.6.6.6. Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel om er mee in te stemmen dat de gemeente geen actief beleid voert ter stimulering om er mee in te stemmen dat de gemeente geen actief beleid voert ter stimulering om er mee in te stemmen dat de gemeente geen actief beleid voert ter stimulering om er mee in te stemmen dat de gemeente geen actief beleid voert ter stimulering 

van de realisatie van maatschappelijke stages voor VOvan de realisatie van maatschappelijke stages voor VOvan de realisatie van maatschappelijke stages voor VOvan de realisatie van maatschappelijke stages voor VO----leerlingen uleerlingen uleerlingen uleerlingen uit Beemster.it Beemster.it Beemster.it Beemster.    
De voorzitter geeft het woord aan mevr. Segers, omdat zij een motie heeft ingediend. 
Mevr. Segers geeft een toelichting op haar motie en leest de inhoud er van voor. 
De motie luidt aldus:    

MOTIE 
 

Raadsvergadering van:  27 september 2011  
 
Behorende bij agendapunt: 6 
 
Onderwerp:   Maatschappelijke stage 
 
Gelezen het voorstel van het college. 
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Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaam-
heden van de gemeenteraad van Beemster 2010. 
 
Overwegende, dat  

1. jonge leerlingen uit de Beemster die voortgezet onderwijs volgen bij voorkeur maat-
schappelijke stage volgen in hun eigen omgeving, in hun eigen dorp  

2. de maatschappelijke stage een enorme logistieke organisatie vergt, mede vanwege 
het overlap tussen beroepstages voor leerlingen van het vmbo en het  praktijkonder-
wijs enerzijds en de leerlingen van havo en vwo anderzijds 

3. het voor de organisatie van maatschappelijke stages  van belang is dat elke maat-
schappelijke stageplaats eenduidig wordt beschreven en opgenomen wordt in de va-
caturebank  

4. actieve deelname door gemeente Beemster leidt tot een vermindering van de werk-
last voor de vrijwilligersorganisaties en tot meer continuïteit in de uitvoering van vrij-
willigerstaken door leerlingen van het voortgezet onderwijs 

5. 568 leerlingen uit de Beemster voortgezet onderwijs volgen, waarvan 390 leerlingen 
in Purmerend  

6. de veiligheid van de, vaak jonge,  leerlingen beter gewaarborgd kan worden wanneer 
een gedegen registratie, beoordeling en  evaluatie van de maatschappelijke stage-
plaats plaats kan vinden 

7. de gemeente medeverantwoordelijk is voor de realisatie van voldoende en geschikte 
maatschappelijke stageplaatsen 

8. in het kader van de vergrijzing en bezuinigingen de maatschappelijke stages een ge-
degen investering betekent in nieuwe aanwas van jonge vrijwilligers.   
 

Draagt het college op:  
De door het ministerie van OCW beschikbaar gestelde structurele middelen te besteden aan 
de organisatie van maatschappelijke stages voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Te 
beginnen, bijvoorbeeld, door de middelen van 2011 te besteden aan de vacaturebank voor 
maatschappelijke stages.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

A.M.J. Segers 
 
De heer Commandeur steunt de motie. Mevr. Van den Berg is het eens met de geformuleerde 
opdracht aan het college maar niet met de overwegingen in de motie. De leden Helder-Pauw 
en Uitentuis steunen de motie niet en scharen zich achter het collegevoorstel. 
Na een toezegging van wethouder Dings over het betrekken van verenigingen bij het creëren 
van stageplaatsen en de bestedingswijze van de beschikbare middelen trekt mevr. Segers 
haar motie in. 
De voorzitter brengt het collegevoorstel met aanvulling in stemming. Na de discussie, die ver-
volgens ontstaat, besluit het college op voorstel van de voorzitter om het voorstel terug te 
nemen en met een nieuw voorstel te zullen komen. De raad stemt in met deze handelwijze.    
    

7.7.7.7. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken. 
De raad besluit de ingekomen stukken conform het voorstel van het raadspresidium af te 
doen. 
 

8.8.8.8. MMMMededelingen.ededelingen.ededelingen.ededelingen.    
Er zijn geen mededelingen. 
     

9.9.9.9. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, sticgemeenschappelijke regelingen, sticgemeenschappelijke regelingen, sticgemeenschappelijke regelingen, stichhhhtingen c.a.tingen c.a.tingen c.a.tingen c.a.    
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 

10.10.10.10. Motie van de Beemster Polder PartijMotie van de Beemster Polder PartijMotie van de Beemster Polder PartijMotie van de Beemster Polder Partij    
De voorzitter geeft het woord aan de fractie van de BPP, die een motie vreemd aan de orde 
van de dag heeft ingediend. 
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Mevr. Uitentuis geeft een toelichting op de motie en leest de inhoud er van voor. 
De motie luidt aldus: 
 

MOTIE 
 

Raadsvergadering van: 27 september 2011 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag. 
 
Onderwerp: voorstel tot behouden van 3 speelplekken. 
 
 
Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaam-
heden van de gemeenteraad van Beemster 2010. 
 
Overwegende, dat de overbruggingsperiode tot het nieuwe speelvoorzieningenbeleid, ver-
wacht in 2012, groot effect zal hebben op de speelmogelijkheden in Beemster en daarom 
vraagt om extra budget. 
 
Draagt het college op: om te komen met een voorstel waarin budget wordt gevraagd aan de 
gemeenteraad zodat 3 van de 5 speelplekken met speeltoestellen in de huidige omvang kun-
nen blijven bestaan, door middel van herstel of vervanging. Het gaat om de speelplek in 
Westbeemster en 2 in Middenbeemster. Waarbij in overleg met omwonenden gekeken wordt 
wat hierbij hun inzet zal/kan zijn. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 fractie van Beemster Polder Partij 
 
N.C.M. de Lange                                L.J.M. Schagen                        R.H. Uitentuis 
 
Na de reacties van de leden Groot, Commandeur, Van den Berg en Helder-Pauw verzoekt 
wethouder Dings het college de tijd te geven om het beleid uit te voeren en tevens om met 
een nader voorstel te komen voor de speellocatie bij de Torenstraat in Westbeemster. 
Hij zegt toe dat het college in het 1e kwartaal van 2012 met een voorstel komt. 
De voorzitter brengt de motie in stemming. De motie wordt alleen gesteund door de leden van 
de BPP. De motie is hiermee verworpen.  

 

11.11.11.11. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.  
 

 
 

 

 


