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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 14 
juni 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. Van den Berg het eerst haar stem moet uitbrengen. 
  

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Als A-punt worden toegevoegd:
- Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van en projectbesluit 

voor de bouw van een nieuwe kaasmakerij CONO op perceel Rijperweg 20.

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 24 mei 2011.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.
Op een vraag van de heer De Lange naar aanleiding van agendapunt 10 zegt de voorzitter
wederom schriftelijke beantwoording toe van zijn vraag over de terugkoppelingsfrequentie 
richting raad over de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Bouwfonds. 

5. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over het nemen van en projectbesluit voor 
de bouw van een nieuwe kaasmakerij CONO op perceel Rijperweg 20.
De raad besluit conform het voorstel:  

 te verklaren dat in beginsel bereid te zijn door middel van een projectbesluit 
medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe kaasmakerij en herinrichting van 
het terrein van de CONO op het adres Rijperweg 20 te Westbeemster; 
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 de beslissing tot het nemen van een projectbesluit op basis van artikel 3.10, lid 4 van de 
Wet ruimtelijke ordening (oud) over te dragen aan het college van burgemeester en 
wethouders. 

6. Benoemen lid  rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.
De raad benoemt bij acclamatie de heer F.C.M. Visser tot lid van de rekenkamercommissie.

7. Ingekomen stukken.
De raad besluit de ingekomen stukken conform de afdoeningvoorstellen af te doen.

8. Mededelingen.
De voorzitter doet mededelingen over de brand bij De Wilgenhoek aan het Noorderpad.

9. 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.

10. Initiatiefvoorstel van D66 over:
- Kaveluitgifte volgens het principe 30-40—30.
- Starterwoningen voor jonge starters en wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens. 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten het initiatiefvoorstel te agenderen voor de 
vergadering van de raadscommissie op 12 juli 2011. 

11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 28 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.


