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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 28
juni 2011, aanvang 15.30 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 A.N. Commandeur CDA
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer G.J.M. Groot D66
Mevrouw A.M.J. Segers D66
De heer J.W.T. Smit D66 (aanwezig om 16.10 uur)
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 De Lange het eerst zijn stem moet uitbrengen. 
De heer Smit heeft laten weten wat later te zullen aanschuiven.
  

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 14 juni 2011.
De raad stelt de aangepaste versie van deze besluitenlijst ongewijzigd vast.

5. Behandeling A-punten
Dit punt vervalt omdat de voor 28 juni 2011 geplande vergadering van de raadscommissie 
is geannuleerd.

6. Voorstel om akkoord te gaan met het betrekken van de financiële consequenties van de 
herontwikkeling van de locaties De Bloeiende Perelaar en het buurthuis bij de financiële 
eindopstelling van de Boomgaard.
De wethouders Hefting en Klaver beantwoorden vragen van de leden Buis, Groot, Uitentuis, 
De Waal en Zeekant.
Na gehouden discussie stelt de voorzitter vast, dat de raad conform het voorstel heeft 
besloten. De leden van de fractie van het CDA worden geacht te hebben tegengestemd. Zij 
zijn van mening, dat het college opnieuw moet onderzoeken of een financieel gunstiger 
exploitatie van deze locaties mogelijk is.
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7. Vaststellen Jaarstukken 2010.
Op een vraag van de heer Groot laat de voorzitter weten, dat het college binnenkort met een 
voorstel komt over de grondexploitatie van Zuidoostbeemster 1. Hierin zal ook worden 
ingegaan op grondprijselementen zoals die voor ‘archeologieonderzoek’.
Wethouder Klaver zal de woorden van dank van de raadsleden aan het ambtelijk apparaat 
aan het personeel overbrengen.
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders:
 De jaarstukken van de gemeente Beemster over 2010 overeenkomstig het 

aangeboden ontwerp vast te stellen;
 Het nadelige resultaat van de programmarekening 2010, ná mutaties reserves, ad. 

€262.341 te onttrekken aan de algemene reserve.

8. Behandelen Kadernota 2012
De fractievoorzitters van achtereenvolgens D66, VVD, BPP, PvdA en CDA lezen hun 
algemene beschouwingen voor.
Het college en de fractiewoordvoerders reageren op deze algemene beschouwingen.
Na gehouden discussie tussen de fractiewoordvoerders onderling en met het college stelt de 
voorzitter vast, dat de opdracht van de raad aan het college duidelijk is.
Hij zegt namens het college toe, dat het college zich zal inspannen om voor 2013 een 
sluitende begroting aan te bieden. Het college neemt de vandaag gedane suggesties mee.

9. Ingekomen stukken.
De raad besluit de ingekomen stukken conform de afdoeningvoorstellen af te doen.

10. Mededelingen.
De voorzitter deelt mee, dat met 3 horecaondernemers (betreft cafés) convenanten zijn 
gesloten over o.a. openingstijden en geluidproductie tijdens de Beemster Feestweek 
alsmede over sancties en handhaving bij overtreding.
De heer De Lange doet mededelingen over een bijeenkomst op 15 juni jl. over breedband. 
Wethouder Dings geeft een reactie en de voorzitter zegt dat dit onderwerp te zijner tijd 
terugkomt in de raadscommissie. Wethouder Klaver deelt op een eerder door commissielid 
mevr. Jonk-De Lange gestelde vraag mee, dat het hoogheemraadschap is gestart met het 
aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Purmerenderweg ten noorden van de 
Rijperweg.
De heer Commandeur laat weten het niet eens te zijn met de door het college voorgelegde 
werkwijze over de verslaglegging in Binnendijks over de algemene beschouwingen.

11. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
Geen van de leden maakt van deze gelegenheid gebruik.

12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 12 juli 2011.

de voorzitter, de griffier,

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

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men 

zich wenden tot het gemeentehuis.
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