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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 16 
december 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
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

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw R.H. Uitentuis BPP

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 Buis het eerst zijn
stem moet uitbrengen. 
Hij heeft bericht van verhindering ontvangen van mevr. Uitentuis. De heer Smit en 
wethouder Hefting hebben laten weten later bij deze vergadering aanwezig te zullen zijn.

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken.
Hiervoor heeft zich mevr. N. Roubos aangemeld. Zij spreekt in over het niet geagendeerde
onderwerp: verkeerssituatie Zuiderweg te Zuidoostbeemster.
Mevr. Roubos uit haar teleurstelling over het tempo waarin het in april 2009 ingediende 
burgerinitiatiefvoorstel wordt afgehandeld.
Wethouder Klaver gaat in op het betoog van mevr. Roubos en beantwoordt vragen van de 
leden Commandeur, Groot en Zeekant.
Wethouder Klaver verwacht binnen afzienbare tijd met een voorstel te kunnen komen.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 11 november 2010.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.

5. Ingekomen stukken.
De raad besluit de ingekomen stukken 1 t/m 9 voor kennisgeving aan te nemen.
De heer De Lange verzoekt naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 4 (brief college over 
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gevolgen brand in loods Zuiderweg 50-51) om een inventarisatie van asbesthoudende 
objecten op de actielijst te zetten. 
De voorzitter zegt dat dit ook ter sprake is geweest in de afgelopen vergadering van de 
raadscommissie.
De heer Groot zegt de brief van de heer Verhoef (ingekomen stuk nr. 7) te zijner tijd aan 
onze accountant Deloitte te zullen voorleggen.
Ingekomen stuk nr. 8: mevr. Segers vraagt of alle leden van het kwaliteitsteam bij de 
advisering over de ruimte voor ruimteregeling betrokken zullen worden. De voorzitter zegt 
een schriftelijk antwoord toe.
De heer De Lange vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 8 hoe de gemeente 
omgaat met verzoeken om toepassing van de ruimte voor ruimteregeling voor objecten 
buiten het gebied van de Nekkerzoom. De voorzitter geeft deze vraag door aan wethouder 
Hefting.
Op een vraag van mevr. Helder-Pauw over ingekomen stukken nr. 9 zegt wethouder Klaver
toe, dat de raadsleden in kennis worden gesteld van de reacties van verenigingen op de 
subsidiemaatregelen 2011. 
Ingekomen stuk nr. 10 (brief college over project nieuwbouw De Spelemei): de raad besluit 
het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van €180.000 te handhaven en nader 
bericht van het college af te wachten.
Ingekomen stuk nr. 11 (brief Detailhandel Nederland): de raad besluit het onderwerp 
“aanpak winkelcriminaliteit” bij de behandeling van het Jaarplan 2011 van de regiopolitie 
ter sprake te brengen.
Op voorstel van de voorzitter wordt de behandeling van ingekomen stuk nr. 12 (brief college 
naar aanleiding het amendement van de PvdA over opbrengsten NUON aandelen) 
gecombineerd met agendapunt 14. 
Ingekomen stuk nr. 13 (brief college over locaties in Zuidoostbeemster): de raad besluit 
nader bericht van het college over nieuwe ontwikkelingen af te wachten.

6. Mededelingen.
Mevr. Segers doet mededelingen over een bijeenkomst van TAQA Energy over proefboringen 
in Westbeemster. Men is bereid om een voorlichtingsbijeenkomst voor de raad te verzorgen.
De voorzitter zegt dat het college daar nader op terugkomt. 
De heer Commandeur doet mededelingen over het slaan van de 1e paal voor het Hospice in 
Middenbeemster. De Groot bedankt het college voor de kerstattentie.
De voorzitter doet mededelingen naar aanleiding van eerder vragen van de heer de Lange 
over de ganzenproblematiek. Hij verwacht eind januari meer informatie te kunnen geven.

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Zeekant informeert de raad over enkele punten, die in de vergadering van de 
regioraad op 14 december 2010 aan de orde zijn geweest.

8. Voorstel tot het weigeren van een projectbesluit voor de aanleg van een paardenbak op 
perceel Volgerweg 27 te Middenbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten. De leden van de fractie van de VVD worden geacht te 
hebben tegengestemd.

9. Voorstel tot opdrachtformulering inventarisatie activiteiten/voorzieningen voor de 12+ jeugd 
in Middenbeemster.
Op een vraag van mevr. Segers antwoordt wethouder Dings ook aandacht te zullen 
schenken aan de jeugd buiten de kern van Middenbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten.

10. Belastingverordeningen 2011.
Conform het voorstel wordt besloten:
1. De Tarieventabel afvalstoffenheffing 2011 vast te stellen.
2. De Verordening liggeld woonschepen 2002 te wijzigen.
3. De Verordening toeristenbelasting 2022 te wijzigen..
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11. Voorstel tot het vaststellen van de Legesverordening 2011 en de bijborende tarieventabel 
2011.
Wethouder Klaver beantwoordt een vraag van de heer Groot over het in rekening brengen 
van een tarief voor de ID-kaart.
Conform het voorstel wordt besloten.

12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening begrafenisrechten 2011 en de bijbehorende 
tarieventabel 2011.
Conform het voorstel wordt besloten.

13. Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen molen De Nachtegaal en oprichten molenschuur 
op gronden grenzend aan perceel Hobrederweg 4
en
Principeverzoek oprichten vervangende schuur op perceel Hobrederweg 4 na verplaatsing 
molen De Nachtegaal.
Wethouder Hefting beantwoordt vragen van de leden Buis, De Waal, en Smit.
Conform beide voorstellen wordt besloten met de aantekening, dat de leden van de fractie 
van D66 een voorbehoud maken voor wat betreft de passage over de bestemming “Handel 
en nijverheid”.

14. Tussenrapportage 2010 en de 1e begrotingswijziging 2010.
De heer De Waal zegt dat de raad tijdens de begrotingsbehandeling op voorstel van de PvdA 
een amendement heeft aangenomen Zijn fractie heeft met het  ingediende amendement 
niet beoogd om de raad in strijd met eerder genomen raadsbesluiten te laten handelen. 
Hij leest vervolgende de volgende motie voor:

Motie 

Raadsvergadering van: 16 december 2010

Gegeven het Raadsbesluit, d.d. 11 november 2010, betreffende de begroting 2011 en de 
brief van het college, d.d. 30 november 2010, geeft de Raad, bijeen op 16 december 2010, 
het college de opdracht om te komen met een begrotingswijziging 2011.
Om het bij amendement genomen besluit “opbrengsten NUON” in overeenstemming te 
brengen met eerder genomen raadsbesluiten.

En geeft opdracht aan het college te handelen conform de bepaling uit eerder genomen 
raadsbesluiten. 
Te weten: 

- verordening uitgangspunten financieel beleid.
- Treasurystatuut gemeente Beemster.
- raadsbesluit “Reserves en voorzieningen” .

En gaan over tot de orde van de dag.

De fractie(s) van: 
P.v.d.A.

Toelichting

Met het genomen Raadsbesluit betreffende de begroting 2011 geeft het college aan dat dit 
mogelijk conflicteert met eerdere raadsbesluiten. Met deze motie geeft de Raad opdracht 
aan het college de verschillende Raadsbesluiten met elkaar in overeenstemming te brengen 
en te handelen naar de genomen besluiten.

Het gaat hierbij onder meer om de volgende zaken:
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Treasurystatuut Gemeente Beemster: 
Het vastgestelde kasgeldlimiet van 8,5% volgens de berekening onder 1.3. De tussentijdse 
bijstelling van beleid volgens 2.3. En mogelijke oplossingen te zoeken bij niet voorziene 
liquiditeitstekorten zoals beschreven in 3.1.

Verordening uitgangspunten financieel beleid:
Conform artikel 7 lid 2, de tussenrapportage (turap) voor 1 november van het lopende 
begrotingsjaar aan de Raad aan te bieden.
Conform artikel 7 lid 5, te handelen.

Notitie reserves en voorzieningen
Conform de bijlage te komen met een dekkingsplan (bij bijvoorbeeld afwaarderen grond) 
waarmee het verlies in de nabije toekomst wordt ingelopen.

De leden Van den Berg, Zeekant, Schagen, Groot en Commandeur stellen vragen over het de 
tussenrapportage.
Wethouder Klaver is blij met de motie van de PvdA. Het college komt zo mogelijk in de 
eerstvolgende raadsvergadering met een voorstel, waarin de gevraagde begrotingswijziging 
verwerkt is.
Hij beantwoordt de vragen en zegt op een vraag van de heer Zeekant een schriftelijke 
reactie toe over de niet geraamde stijging van de loonkosten (5% volgens de heer Zeekant, 
½ % volgens wethouder Klaver).
Op een vraag van de heer Groot zegt hij schriftelijke uitleg toe over de het garantiekrediet 
voor Beemster 400 en de ten laste daarvan gebrachte uitgaven.
Wethouder Hefting beantwoordt een vraag van de heer Schagen.
De voorzitter stelt vast, dat de raad de tussenrapportage 2010 en de 1e begrotingswijziging 
2010 heeft vastgesteld en de motie van de PvdA unaniem heeft aangenomen.

15. Voorstel tot het vaststellen van de tarieven van de onroerende zaakbelastingen (OZB) en de 
belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RWB) 2011..
Conform het voorstel wordt besloten.

16. Voorstel tot het opnemen in de begroting 2011 van aanpassingen met betrekking tot het 
risicomanagement.
De heer Groot vraagt waarom er in dit stuk ook een afwaardering van de gronden ZOB2 
vermeld staat. Hij meent te weten dat dit alleen voor 2010 en niet tevens voor 2011 geldt.
De voorzitter zegt een schriftelijk antwoord toe.
Vervolgens besluit de raad conform het voorstel.

17. Voorstel om akkoord te gaan met de controleopzet voor de jaarrekening 2010 en tot het 
vaststellen van het Normenkader 2010.
Conform het voorstel wordt besloten. 

18. Collegeprogramma 2010-2014.
De leden De Lange, Zeekant, Van den Berg, Segers en Commandeur geven hun standpunt 
over dit stuk. 
De heer De Lange vraagt hoe de begeleiding van de dorpsraden verloopt als PRIMO per 1 
januari a.s. ophoudt te bestaan.
De portefeuillehouders reageren op de opmerkingen van de leden.
De voorzitter zegt op een vraag van de heer Commandeur toe, dat de raad binnenkort
geïnformeerd zal worden over de kwaliteitsnormen dienstverlening, die het college zal 
vaststellen.
Omdat besluitvorming over het collegeprogramma niet aan de orde is beperkt de voorzitter 
het aantal termijnen tot één.

19. Sluiting.
De voorzitter staat stil bij enkele zaken, die in het afgelopen jaar in de raad aan de orde zijn 
geweest. Hij bedankt de raadsleden voor de constructieve en respectvolle vergaderwijze.
Hij wenst iedereen fijne kerstdagen en alle goeds voor 2011 toe.
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 17 februari 2011.

de voorzitter, de griffier,

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


