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Besluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op  de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op  de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op  de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 8 8 8 8 
novembernovembernovembernovember    2011201120112011, , , , aanvang aanvang aanvang aanvang 19.3019.3019.3019.30    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 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 
Mevrouw A.M.J. Segers   D66 
De heer G.J.M. Groot   D66 
De heer J.W.T. Smit   D66  
Mevrouw C. van den Berg  PvdA  
De heer P.C. de Waal   PvdA 
De heer W. Zeekant   VVD 
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 
 
 
 

 
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 
de heer Zeekant het eerst zijn stem moet uitbrengen.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    
Op voorstel van wethouder Dings wordt besloten om het vanmiddag in de raadscommissie 
behandelde voorstel over het subsidieplafond Wmo-instellingen 2012 alsnog vanavond te 
behandelen. Dit i.v.m. de vanavond te behandelen gemeentebegroting voor 2012. 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten om dit punt na agendapunt 7 te behandelen. 
 

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 griffier gemelde zbij de griffier gemelde zbij de griffier gemelde zbij de griffier gemelde zaaaakenkenkenken....    
De volgende insprekers hebben zich aangemeld. 
Voor agendapunt 7:  de heer M. Stroet (voorzitter Beemsters Fanfare) en de heer H. de Weerd 
(directeur Muziekschool Waterland) 
Voor agendapunt 9: mevr. J. Streumer (directeur Stichting Kinderopvang Beemster). 
 

4. Vaststellen besluitenlijst van de veVaststellen besluitenlijst van de veVaststellen besluitenlijst van de veVaststellen besluitenlijst van de vergaderingrgaderingrgaderingrgadering van  van  van  van 25252525 oktober oktober oktober oktober 2011 2011 2011 2011....    
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5. BBBBehandelingehandelingehandelingehandeling A A A A----punten.punten.punten.punten.    
Er zijn geen A-punten. 

    
Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----puntenpuntenpuntenpunten    
Dit gaat om agendapunten, die naar verwachting discussie opleveren    
     
6.6.6.6. Behandeling beantwoording schriftelijkBehandeling beantwoording schriftelijkBehandeling beantwoording schriftelijkBehandeling beantwoording schriftelijke vragen van de raadsfracties over de ontwerpbegre vragen van de raadsfracties over de ontwerpbegre vragen van de raadsfracties over de ontwerpbegre vragen van de raadsfracties over de ontwerpbegro-o-o-o-

ting 2012.ting 2012.ting 2012.ting 2012.    
Wethouder Hefting beantwoordt een vraag van de heer Schagen over de waardering van de 
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gronden in Zuidoostbeemster. 
 

7.7.7.7. Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2012.Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2012.Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2012.Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2012.    
De heer Stroet spreekt in namens Beemster Fanfare en schetst de negatieve gevolgen van de 
voorgestelde korting op het subsidie in 2012 voor zijn vereniging en hij beantwoordt vragen 
van de leden Commandeur, Van den Berg en Groot. 
De heer De Weerd spreekt in namens de muziekschool Waterland en licht de nadelige conse-
quenties toe, die de voorgestelde subsidieverlaging voor de muziekschool heeft. 
Hij beantwoordt vragen van de leden De Waal, Van den Berg, Buis en Helder-Pauw.  
 
Mevr. Helder-Pauw stelt voor om het subsidieplafond te verlagen tot € 395.000,- i.p.v. tot      
€ 425.000,-.  Dit kan door o.a. verdere verlaging van het subsidie aan de muziekschool.  
De heer De Waal vindt dat de gemeente zich moet oriënteren op goed muziekonderwijs.  
Hij denkt hierbij ook aan het brede schoolproject.  
 
De heer Commandeur licht een drietal amendementen van zijn fractie toe, waarvan de strek-
king samengevat als volgt is: 
Amendement AAmendement AAmendement AAmendement A    
Organisaties (niet Wmo) die € 1.000,- of minder ontvangen, worden gelijkelijk behandeld en 
worden met niet meer dan 10% gekort in 2012. 
 
Amendement BAmendement BAmendement BAmendement B    
Het  subsidie voor de bibliotheek met € 50.000,-  verlagen.  
 
Amendement CAmendement CAmendement CAmendement C    
Op het subsidie aan de muziekschool Waterland een extra korting toepassen van € 20.000,-. 
 
De heer Groot licht een amendement van zijn fractie toe, waarvan de strekking samengevat 
als volgt is: 
Amendement DAmendement DAmendement DAmendement D    
Het ongedaan maken van de verlaging van het subsidie op het muziekonderwijs en die van 
het Beemsters Fanfare in programma 7/2012. 
 
De heer Schagen ziet mogelijkheden voor verenigingen om initiatieven te ontplooien, die de 
korting op het subsidie compenseren. Hij vindt verdergaande bezuinigingen op het muziekon-
derwijs onbespreekbaar. 
Zijn fractie vindt het voorstel van het college evenwichtig en gaat ermee akkoord. 
 
Na een schorsing gaan de wethouders Klaver en Dings in op de amendementen, de gestelde 
vragen en gemaakte opmerkingen.  

Wethouder Klaver laat weten dat de bijdrage aan Beemster Hart Safe geborgd is. Het college 
gaat nadenken over oefenruimte voor de muziekschool. 
Wethouder Dings zegt op een verzoek van mevr. Helder-Pauw toe, dat in de commissieverga-
dering op 24 januari 2012 een nota jeugdwerk behandeld kan worden. 
 
De voorzitter sluit de beraadslagingen en brengt de amendementen in stemming. 
 
Amendement A 
Dit amendement wordt verworpen met 8 stemmen tegen en 5 stemmen voor. 
Voor stemmen de leden van het CDA en D66. 
 
Amendement B 
Dit amendement wordt verworpen met 11 stemmen tegen en 2 stemmen voor. 
Voor stemmen de leden van het CDA. 
 
Amendement C 
Dit amendement wordt verworpen met 11 stemmen tegen en 2 stemmen voor. 
Voor stemmen de leden van het CDA. 
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Amendement D 
Dit amendement wordt verworpen met 10 stemmen tegen en 3 stemmen voor. 
Voor stemmen de leden van D66. 
 
De voorzitter brengt vervolgens het voorstel van het college in stemming. 
Het voorstel tot vaststelling van het subsidieplafond 2012 wordt met algemene stemmen 
aangenomen, zij het dat de fractie van het CDA een voorbehoud maakt voor zover het zaken 
betreft waarop de amendementen A, B en C betrekking hebben. 
 

7a7a7a7a    Voorstel tot het vaststellen vVoorstel tot het vaststellen vVoorstel tot het vaststellen vVoorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond Wmoan het subsidieplafond Wmoan het subsidieplafond Wmoan het subsidieplafond Wmo----instellingen 2012instellingen 2012instellingen 2012instellingen 2012    
Na de toezegging van wethouder Dings om met de Wmo-instellingen een dialoog aan te gaan 
en creatief te zijn besluit de raad met algemene stemmen tot vaststelling van dit subsidiepla-
fond Wmo-instellingen 2012.  
 

8.8.8.8. Behandelen belastingvoorstellen 2012.Behandelen belastingvoorstellen 2012.Behandelen belastingvoorstellen 2012.Behandelen belastingvoorstellen 2012.    
De heer Commandeur licht een amendement van zijn fractie toe, waarvan de strekking kort 
samengevat als volgt is:    
Amendement Amendement Amendement Amendement EEEE    
De OZB slechts verhogen met de inflatiecorrectie. 
 
Na gehouden discussie zegt de voorzitter dat de behandelwijze van de begroting in het 
raadspresidium zal worden geëvalueerd. 
Hij brengt het amendement in stemming. 
Het amendement wordt verworpen met 11 stemmen tegen en 2 stemmen voor. De leden van 
het CDA stemmen voor. 
Het belastingvoorstellen 2012 van het college worden met algemene stemmen aanvaard, zij 
het dat de leden van de fractie van het CDA tegen extra verhoging van de OZB zijn. 
 

9.9.9.9. VVVVoorstel tot het vaststellen van de begroting 2012.oorstel tot het vaststellen van de begroting 2012.oorstel tot het vaststellen van de begroting 2012.oorstel tot het vaststellen van de begroting 2012.    
Mevr. Streumer spreekt in namens de Stichting Kinderopvang Beemster. Zij maakt bezwaar 
tegen de aangekondigde huuropzegging en de voorgelegde nieuwe huurovereenkomst als-
mede tegen de forse huurverhoging. Zij noemt dit een bedreiging voor de continuïteit van de 
kinderopvang in Beemster. Zij beantwoordt vragen van de leden Schagen, Groot en Zeekant. 
De leden Groot, Schagen, Zeekant, Van den Berg en Commandeur geven hun reactie op de 
ontwerpbegroting en/of enkele specifieke zaken. 
    
De heer Groot licht een amendement van zijn fractie toe, waarvan de strekking samengevat 
als volgt is:    
Amendement Amendement Amendement Amendement D2D2D2D2    
1  Het verlagen van het programmasaldo  van programma 3/2012 door het laten vervallen 
van de posten 

• Doorbelasting technische dienst en grondgebied  € 50.000,- 

• Verhoging onderhoud Wegen    € 27.000,- 

2  De vrijval benutten voor terugdringen van het begrotingstekort. 
 
De heer Commandeur licht een drietal amendementen van zijn fractie toe, waarvan de strek-
king kort samengevat als volgt is: 
Amendement Amendement Amendement Amendement FFFF    
Het college opdragen om opnieuw in overleg te gaan met de Stichting Kinderopvang Beem-
ster en dat het overleg er toe zal moeten leiden, dat de Stichting Kinderopvang op termijn 
kostendekkende huurprijzen gaat betalen, maar dat de stichting veel meer tijd krijgt (2014) 
alvorens die huur te moeten betalen. 
 
Amendement Amendement Amendement Amendement GGGG    
Het opleidingsbudget voor ambtenaren te verlagen tot 1,5% van de loonsom.  
 
Amendement Amendement Amendement Amendement HHHH    
De bezuiniging op het onderhoud van de sportvelden reeds in te laten gaan in 2012. 
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Na een schorsing reageren alle portefeuillehouders op de amendementen, gestelde vragen 
en gemaakte opmerkingen. 
Wethouder Klaver zegt toe met ‘open mind’ in overleg te zullen gaan met de Stichting Kinder-
opvang Beemster. In het uiterste geval zal een beroep op de algemene reserve gedaan moe-
ten worden om de minderinkomsten (€ 20.000,-) op te vangen. Hij zegt tevens toe om met de 
Stichting Beemster Gemeenschap te zullen overleggen op welke wijze €10.000,- extra inkom-
sten gegenereerd kunnen worden. 
Na deze toezegging zegt de heer Groot, dat zijn fractie afziet van het indienen van een motie 
over de Stichting Kinderopvang Beemster. De heer Commandeur trekt amendement F in. 
De voorzitter brengt de amendementen in stemming. 
 
Amendement D2 
Dit amendement wordt verworpen met 10 stemmen tegen en 3 stemmen voor. 
Voor stemmen de leden van D66. 
 
Alvorens amendement G in stemming wordt gebracht beantwoordt wethouder Dings een 
vraag van mevr. Van den Berg over het opleidingsbudget voor het ambtelijk apparaat. 
Amendement G 
Dit amendement wordt verworpen met 8 stemmen tegen en 5 stemmen voor. 
Voor stemmen de leden van het CDA en D66. 
 
Amendement H 
Dit amendement wordt verworpen met 8 stemmen tegen en 5 stemmen voor. 
Voor stemmen de leden van het CDA en D66. 
 
De voorzitter brengt vervolgens het voorstel van het college in stemming. 
De raad besluit met algemene stemmen tot vaststelling van de begroting 2012. 
 

10.10.10.10. InInInIngekomen stugekomen stugekomen stugekomen stukkkkken.ken.ken.ken.    
De raad besluit de ingekomen stukken conform het voorstel van het raadspresidium af te 
doen. 
 

11.11.11.11. MMMMededelingen.ededelingen.ededelingen.ededelingen.    
De voorzitter deelt mee dat de plaatsvervangend voorzitter, de heer Zeekant, hem vervangt 
bij de raadsvergadering op 22 november 2011.  
    

12.12.12.12. VVVVererererslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van slaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van slaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van slaglegging 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.    
De heer Zeekant laat weten dat hij voor de volgende vergadering iemand van de Stadsregio 
Amsterdam zal uitnodigen om een toelichting te geven op de openbaar vervoertarieven in de 
Stadsregio Amsterdam.  
    

13.13.13.13. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

zich wenden tot het gemeentehuis.zich wenden tot het gemeentehuis.zich wenden tot het gemeentehuis.zich wenden tot het gemeentehuis.    

 


