Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 17
februari 2011, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster
Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer H. Jager
De heer M. Bakker
De heer N.C.M. de Lange
De heer L.J.M. Schagen
Mevrouw R.H. Uitentuis
De heer N.J.J.J. Buis
De heer A.N. Commandeur
De heer G.J.M. Groot
Mevrouw A.M.J. Segers
De heer J.W.T. Smit
Mevrouw C. van den Berg
De heer P.C. de Waal
Mevrouw E.J. Helder-Pauw
De heer W. Zeekant

burgemeester, voorzitter
plaatsvervangend griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
CDA
D66
D66
D66
PvdA
PvdA
VVD
VVD

Op uitnodiging aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings
De heer G.H. Hefting
De heer J.C. Klaver
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks

PvdA, wethouder
BPP, wethouder
VVD, wethouder
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 Smit het eerst zijn
stem moet uitbrengen.
De heer Jager vervult vanavond de griffierfunctie.
Op de publieke tribune is de heer T. Beerthuis aanwezig. Hij verricht een debatscan ten
behoeve van de training voor raadsleden op 28 februari.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd worden:
- Voorstel tot het opnieuw vaststellen van een ‘voorbereidingsbesluit’ voor het terrein tussen
Volgerweg 120 en 120a te Zuidoostbeemster.
- Motie vreemd aan de orde van de dag van de Beemster Polder Partij.
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 16 december 2010.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.
5. Ingekomen stukken.
De raad besluit de ingekomen stukken 1 t/m 19 voor kennisgeving aan te nemen.
Ingekomen stuk nr. 20 (motie d.d. 13 december 2010 van de raad Etten-Leur over
beschikbaarstelling middelen voor nieuwe taken): de raad besluit de motie te steunen en
daarvan alleen bericht te doen aan de raad van Etten-Leur en de VNG).
Ingekomen stuk nr. 21 (brief d.d. 21 december 2010 van de Stadsregio Amsterdam over
korting op gemeentelijke bijdrage): de raad besluit om hier conform het voorstel van het
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college positief op te reageren.
Ingekomen stuk nr. 22 (brief d.d. 3 januari 2011 van PWN over precarioheffing op
drinkwaterleidingen): de raad besluit op voorstel van de heer Commandeur om dit stuk voor
de commissievergadering te agenderen.
Ingekomen stuk nr. 23 (brief d.d. 18 januari 2011 van het college met informatie over de
voorlichting over de plannen van CONO): de raad besluit in te stemmen met de door het
college voorgelegde volgorde van de informatievoorziening.
Ingekomen stuk nr. 24 (brief d.d. 20 januari 2011 van Klaver Makelaardij namens de
familie Groot over bouwblok kaasboerderij): de raad besluit het college op te dragen het
principeverzoek voorzien van een afdoeningvoorstel zo spoedig mogelijk voor behandeling in
de raadscommissie aan te bieden.
6. Mededelingen.
De voorzitter deelt mee, dat hij in de raadscommissievergadering op 8 maart 2011 zijn
toezegging over E-Beemster gestand zal doen.
Het college heeft ingestemd met het voorstel van de commissie straatnaamgeving tot
straatnaamgeving in het uitbreidingsplan Zuidoostbeemster. Een van de straten zal worden
vernoemd naar wijlen burgemeester E. Postma.
Vanavond is een brief uitgereikt over de Gids van de Beemster 2011.
De leden Commandeur, De Lange en Segers verzoeken het onderwerp nieuwbouw
brandweerkazerne Zuidoostbeemster te agenderen voor de raadscommissievergadering op
8 maart 2011.
De heer Buis pleit ervoor, dat de politieke partijen de plakborden voor de verkiezingen netjes
beplakken.
Wethouder Klaver deelt mee, dat de onderhandelingen met Rijkswaterstaat duidelijkheid
hebben verschaft over wie verantwoordelijk is voor het herstel van beschadigde
geluidschermen. Dat is Rijkswaterstaat en de vervanging van 7 schermen vindt binnenkort
plaats.
7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.
8. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor
het perceel Jisperweg 7 (gedeeltelijk vergroten woning).
Conform het voorstel wordt besloten.
9. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor
het perceel Jisperweg 32 (oprichten woning met garage).
Conform het voorstel wordt besloten.
10. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor
het perceel Purmerenderweg 13 (realisatie 2 recreatie-eenheden in deel opslagloods).
Conform het voorstel wordt besloten.
11. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor
het perceel Volgerweg 120 (plaatsen bijgebouw en zwembad).
Conform het voorstel wordt besloten.
12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Insulindeweg 27 2010.
Conform het voorstel wordt besloten.
13. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011.
Conform het voorstel wordt besloten.
14. Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening WWB 2011.
Conform het voorstel wordt besloten.
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15. Voor tot het vaststellen van de Maatregelenverordening, de verordening werkleer aanbod en
de toeslagenverordening WIJ 2011.
Conform het voorstel wordt besloten.
16. Voorstel om burgemeester en wethouders opdracht te verstrekken om met externe
ondersteuning te onderzoeken op welke wijze ambtelijk samengewerkt kan worden met de
gemeente Purmerend en daarvoor ten laste van de algemene reserve een krediet beschikbaar te stellen van €20.000.
De voorzitter deelt mee, dat de raad van Waterland naar aanleiding van de brief van de
Commissie Ambtelijke Samenwerking op 10 februari jl. heeft besloten om het college van
Waterland opdracht te geven om hun visie over samenwerking op papier te zetten.
Mevr. Van den Berg brengt namens haar fractie het volgende amendement in, dat is
meeondertekend door de fracties van het CDA en de VVD.
AMENDEMENT
Raadsvergadering van:

16 februari 2011

Behorende bij agendapunt 16:

Voorstel om burgemeester en wethouders op
dracht te verstrekken om met externe
ondersteuning te onderzoeken op welke wijze
ambtelijk samengewerkt kan worden met de gemeente Purmerend
en daarvoor ten laste van de algemene reserve een
krediet beschikbaar te stellen van €20.000,-

Onderwerp:

Aanvulling op het voorstel

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010;
overwegende, dat het voorliggende voorstel van de voorzitter van de Commissie Ambtelijke
Samenwerking uitbreiding behoeft
Stellen wij de raad voor een 4e punt aan het besluit toe te voegen, dat luidt aldus:
De Commissie Ambtelijke Samenwerking voort te laten bestaan om op raadsniveau dit
onderwerp met omliggende gemeenteraden te kunnen blijven bespreken, de mogelijkheden
van “zwaan kleef aan” bij het lopende proces te enthousiasmeren en de eventuele resultaten
terug te koppelen naar college en raad.
Zodat
- naast het traject dat burgemeester en wethouders gaan volgen volgens de eerste
drie punten van het voorstel, de raad c.q. de fracties een eigen traject kunnen
blijven/gaan volgen;
- ervaringen en stappen in ontwikkeling teruggekoppeld moeten kunnen worden;
- de CAS hierdoor het platform moet zijn.
Toelichting:
Dit amendement is ingegeven door de reacties die de verschillende fracties de afgelopen
weken door e-mail contact en in bijeenkomsten over dit onderwerp hebben verkregen.
Bovendien strookt deze gang van zaken beter met het uitgangspunt dat de CAS in eerste
instantie van een twee sporen traject uit zou gaan, waarbij het college en de raad ieder zijn
eigen verantwoordelijkheid zou nemen en zijn eigen route zou gaan en dat met één doel.
Fracties
PvdA

VVD

CDA

De leden Buis, Segers, Schagen en Zeekant reageren op het amendement en geven na een
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nadere toelichting van mevr. Van den Berg te kennen het eens te zijn met het amendement.
De voorzitter onderschrijft de strekking van het amendement.
De voorzitter stelt vast, dat het amendement met algemene stemmen is aanvaard.
Hierna brengt hij het voorstel van de voorzitter van de Commissie Ambtelijke Samenwerking
in stemming. Dit voorstel wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 3 stemmen (van de
leden van D66) tegen. Mevr. Segers is tegen de voorgestelde ambtelijke samenwerking met
Purmerend. Haar fractie pleit voor de totstandkoming van één grote plattelandsgemeente.
Dit betekent dat met inbegrip van het amendement het volgende raadsbesluit is genomen:
1. Burgemeester en wethouders opdragen om te onderzoeken op welke wijze en op
welke onderdelen samenwerking met de gemeente Purmerend mogelijk is. Gezien
de complexiteit van de opgave is het noodzakelijk dat zij daarbij extern ondersteund
worden. Daarvoor ten laste van de algemene reserve een krediet beschikbaar te
stellen van €20.000.
2. Burgemeester en wethouders opdragen zo snel mogelijk met het bestuur van de
gemeente Waterland in gesprek te gaan om de mogelijkheden te verkennen van
samen optrekken richting Purmerend.
3. Burgemeester en wethouders opdragen een plan van aanpak op te stellen en
daarbij nadrukkelijk aan te geven wanneer en op welke wijze de gemeenteraad zal
worden geïnformeerd.
4. De Commissie Ambtelijke Samenwerking voort te laten bestaan om op raadsniveau
dit onderwerp met omliggende gemeenteraden te kunnen blijven bespreken, de
mogelijkheden van “zwaan kleef aan” bij het lopende proces te enthousiasmeren en
de eventuele resultaten terug te koppelen naar college en raad.
17. Voorstel tot wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010 en de Instellingsverordening
raadscommissie Beemster 2010.
De raad besluit met algemene stemmen tot wijziging van het reglement en de
instellingsverordening. Dit betekent dat met ingang van 26 april 2011 een nieuwe
vergadersystematiek wordt gevolgd (de raadscommissie- en de raadsvergadering op één
avond), waarbij de dinsdag als vaste vergaderdag wordt aangewezen.
De raad besluit tevens bij acclamatie om naast de leden De Lange, Segers en Zeekant de
leden Commandeur en De Waal tot voorzitter van de raadscommissie te benoemen.
18. Voorstel tot het opdoen van praktijkervaring met een werkgroep kaderstelling.
De raad besluit met algemene stemmen gedurende een jaar praktijkervaring op te doen met
een werkgroep kaderstelling en na evaluatie in het 1e kwartaal van 2012 te beslissen of dit
geregeld moet worden in het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

19. Voorstel om kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel ZaanstreekWaterland.
Conform het voorstel wordt besloten.
20. Voorstel om ten behoeve van de nog niet gedekte uitgaven voor het organiseren van de
conferentie duurzaamheid en innovatie, Beemster Bronnen, een bedrag van €15.000 uit de
algemene reserve te bestemmen.
Wethouder Dings beantwoordt vragen van de leden Groot, Uitentuis, Zeekant, Van den Berg
en Commandeur. Hij zegt toe in maart een klimaatnotitie te zullen aanbieden, waarin een
energiefonds (reservering voor duurzaamheid) is opgenomen.
Conform het voorstel wordt besloten.
21. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor
het perceel Middenweg 22a ten behoeve van de realisatie van een zelfstandige
mantelzorgruimte.
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De leden Helder-Pauw, De Waal, Buis, Smit en Bakker laten weten met het voorstel in te
stemmen of stellen vragen. De vragen worden achtereenvolgens door de wethouders
Hefting en Dings beantwoord.
Conform het voorstel wordt besloten.
22. Voorstel tot het opnieuw vaststellen van een ‘voorbereidingsbesluit’ voor het terrein tussen
Volgerweg 120 en 120a te Zuidoostbeemster.
Conform het voorstel wordt besloten.
23. Motie vreemd aan de orde van de dag van de Beemster Polder Partij.
Mevr. Uitentuis leest namens haar fractie de volgende motie voor:
MOTIE
Raadsvergadering van:

17-02-2011

Behorende bij agendapunt:

Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp:

Natura2000 Concept beheerplan Eilandspolder

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.
Overwegende, dat
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Staatssecretaris van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie in de zomer van 2011 het ontwerp beheerplan Eilandspolder, dat nu
ter consultatie ligt, vaststellen.
Zij daarbij op de hoogte moeten zijn van het gebrek aan lokaal politiek draagvlak voor dit
beheerplan en dat geldt met name voor het onderdeel behoud van 0,21 Ha veenmosrietland
in de Eilandspolder-Oost.
De gemeenteraad van Beemster van mening is dat deze doelstelling niet ‘haalbaar en
betaalbaar’ is en dat de beheermaatregelen voor het behoud van deze kleine oppervlakte
veenmosrietland de ontwikkeling van duizenden omliggende hectares, specifiek voor het
agrarisch productiegebied en andere ontwikkelingen binnen de gemeente Beemster,
onevenredig zwaar beperkt.
Verzoekt het college
- deze motie aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Staatssecretaris van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te zenden met het verzoek hier goede
nota van te nemen;
- deze motie ter ondersteuning aan de raden van Graft-De Rijp en Schermer te zenden
met het verzoek hun reactie kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten van NoordHolland en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
En gaat over tot de orde van de dag.
De fractie van: Beemster Polder Partij
De leden Segers, Buis, Van den Berg en Zeekant reageren op deze motie. Wethouder Klaver
zegt de motie van harte te ondersteunen.
Alvorens de voorzitter de motie in stemming brengt verlaat de heer De Waal de vergadering.
De motie wordt met algemene stemmen gesteund.

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 17-2-2011

blz. 5 van 7

24. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 24 maart 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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