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Besluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst van de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de geeeemeente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op 11 11 11 11 
oktoberoktoberoktoberoktober    2011201120112011, , , , aanvang aanvang aanvang aanvang 22221111....22220000    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 
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 
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 
 
Afwezig met kennisgAfwezig met kennisgAfwezig met kennisgAfwezig met kennisgeving:eving:eving:eving:    
Mevrouw A.M.J. Segers   D66 
De heer W. Zeekant   VVD 
    
 

 
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 Buis het eerst zijn stem moet uitbrengen.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    
Aan de agenda wordt het volgende A-punt toegevoegd: 
Voorstel tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziening: 
- Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening. 
- Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. 
- Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening. 
 

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....    
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergadering van  van  van  van 27272727 septe septe septe septemmmmberberberber 2011 2011 2011 2011....    
Op verzoek van de heer De Lange wordt aan de voorlaatste regel bij agendapunt 10 op blz. 4 
de volgende passage toegevoegd: ‘en dat hij zal nadenken over de mogelijkheden om eerder 
wat te laten doen aan de speelplek bij de Torenstraat’. 
Deze toevoeging leidt tevens tot aanpassing van de Actielijst van de raadscommissie. 
De raad stelt de besluitenlijst met inachtneming van deze toevoeging vast. 
 

5. BBBBehandelehandelehandelehandelinginginging A A A A----punten.punten.punten.punten.    
 

5.1.5.1.5.1.5.1.  Voorstel tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziVoorstel tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziVoorstel tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorziVoorstel tot het vaststellen van de volgende verordeningen Wet sociale werkvoorzieeeening:ning:ning:ning:    
---- Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoo Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoo Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoo Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorrrrziening.ziening.ziening.ziening.    
---- Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoo Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoo Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoo Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorrrrziening.ziening.ziening.ziening.    
---- Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorzi Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorzi Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorzi Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorzieeeening.ning.ning.ning.    
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De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 
deze verordeningen.  

    
Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----puntenpuntenpuntenpunten    
    Er zijn geen B-punten. 
 
6.6.6.6. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken. 

De raad besluit het ingekomen stuk conform het voorstel van het raadspresidium af te doen. 
 

7.7.7.7. MMMMededelingen.ededelingen.ededelingen.ededelingen.    
Wethouder Hefting deelt naar aanleiding van vragen in de commissie over een persbericht en 
een brief van het college mee, dat het college met een voorstel komt over caravanstallingen. 
Dit kan voor de raadscommissievergadering op 8 november a.s. worden geagendeerd.  
Wethouder Dings deelt mee, dat de leden morgen een brief over maatschappelijke stages 
krijgen. Tevens attendeert hij de leden op een bijeenkomst op 12 oktober in het kader van de 
‘Week van de opvoeding’. 
De voorzitter deelt mee dat de regionale start van Burgernet op 25 oktober is.  
De ingezetenen van Beemster krijgen daarna een informatiebrief met antwoordkaart van de 
burgemeester thuisbezorgd. 
     

8. VerslagleggingVerslagleggingVerslagleggingVerslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van  door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van  door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van  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 Commandeur doet verslag van de opening van het hospice op zaterdag 8 oktober. Hij 
nodigt de leden uit eens een kijkje in het hospice te komen nemen. 
 

9.9.9.9. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.  
 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten 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.    

 


