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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 24
mei 2011, aanvang 22:40 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
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 mevr. Segers het eerst haar stem moet uitbrengen. 
  

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Als A-punten worden toegevoegd:
- Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010.
- Voorstel over aanvraag van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

groepsaccommodatie op het perceel Mijzerweg 3.

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 10 mei 2011.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.

5. Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010. 
De raad besluit conform het voorstel tot wijziging van deze verordening door aanpassing van 
de bepalingen over kansspelautomaten en het vellen van houtopstanden alsmede wijziging 
van de strafbaarstelling van artikel 2.1.

6. Voorstel over aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
groepsaccommodatie op het perceel Mijzerweg 3.
De raad besluit conform het voorstel te verklaren, dat geen verklaring van bedenkingen 
vereist is voor het in afwijking van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1994” 
medewerking te verlenen aan de realisering van een groepsaccommodatie op het perceel 
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Mijzerweg 3 te Noordbeemster.

7. Voorstel over kosten archeologisch onderzoek nabij kerk op het perceel Middenweg 148.
De leden Groot, Commandeur, Van den Berg en Zeekant zeggen namens hun fracties 
akkoord te gaan met het voorstel. De heer De Lange legt een stemverklaring af. Zijn fractie 
gaat akkoord met het voorstel mits het aantal door de heer Alders (senior-archeoloog) te 
besteden uren is gelimiteerd tot 95.
De voorzitter stelt vast dat de raad conform het voorstel heeft besloten om de kosten (de 
drempelwaarde en de directievoering) van het archeologisch onderzoek te dekken uit de
reserve Archeologiebeleid.

8. Voorstel over kosten archeologisch onderzoek bij fort Nekkerweg.
De raad besluit conform het voorstel de kosten van de directievoering bij het archeologisch 
onderzoek te dekken uit de reserve Archeologiebeleid.

9. Ingekomen stukken.
De raad besluit de ingekomen stukken conform de afdoeningvoorstellen af te doen.
Op een vraag van mevr. Helder-Pauw over ingekomen stuk 4 (brief Hoogcarspel Grafische 
Communicatie over gemeentegids) antwoordt de voorzitter, dat alle bedrijven die een 
offerteaanvraag krijgen dezelfde offerteaanvraag krijgen. Ten aanzien van de gemeentegids 
is een nieuwe offerteaanvraag voorlopig niet aan de orde.

10. Mededelingen.
De heer De Lange deelt mee, dat zijn fractie kennis heeft genomen van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en het Bouwfonds. Hij vraagt naar de 
terugkoppelingsfrequentie richting raad, bijvoorbeeld halfjaarlijks.
De voorzitter zegt schriftelijke beantwoording toe.

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 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 14 juni 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.


