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Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    
De heer W. Zeekant   plaatsvervangend 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 
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 kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester, voorzitter 
 
 

 
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. Hij deelt mee dat de burgemeester door ziekte afwezig is en 
wenst hem van harte beterschap toe. Bij loting wordt bepaald, dat in geval van hoofdelijke 
stemming de heer De Waal het eerst zijn stem moet uitbrengen.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    

Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd: 

- Voorstel tot aanpassing Beheersverordening begraafplaatsen. 

- Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het uitbreiden 

van de woning en verplaatsen van de brug op het perceel Volgerweg 63 te Zuidoost-

beemster en tevens om te verklaren dat geen verklaring van geen bedenkingen is 

vereist. 

- Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair 

Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan). 

 

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 bij de griffier gemelde bij de griffier gemelde bij de griffier gemelde zzzzaaaakenkenkenken....    
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 11 oktober11 oktober11 oktober11 oktober 2011 2011 2011 2011....    
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5. BBBBehandelingehandelingehandelingehandeling A A A A----punten.punten.punten.punten.    
 

5.1.5.1.5.1.5.1. Voorstel tot Voorstel tot Voorstel tot Voorstel tot aanpassing Beheersverordening begraafplaaaanpassing Beheersverordening begraafplaaaanpassing Beheersverordening begraafplaaaanpassing Beheersverordening begraafplaattttsen.sen.sen.sen.    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 
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deze verordeningen.  
 

5.2.5.2.5.2.5.2. Voorstel om iVoorstel om iVoorstel om iVoorstel om in beginsel planologische medewerking te n beginsel planologische medewerking te n beginsel planologische medewerking te n beginsel planologische medewerking te verlverlverlverleeeenen aan het nen aan het nen aan het nen aan het uitbreiden van de uitbreiden van de uitbreiden van de uitbreiden van de         
woning en verplaatsen van de brug op het perceel Volgerweg 6woning en verplaatsen van de brug op het perceel Volgerweg 6woning en verplaatsen van de brug op het perceel Volgerweg 6woning en verplaatsen van de brug op het perceel Volgerweg 63 te Zuidoostbeemster en t3 te Zuidoostbeemster en t3 te Zuidoostbeemster en t3 te Zuidoostbeemster en te-e-e-e-
vens om vens om vens om vens om te verklaren dat geen verklaring van geen bedete verklaren dat geen verklaring van geen bedete verklaren dat geen verklaring van geen bedete verklaren dat geen verklaring van geen bedennnnkingen is vereist.kingen is vereist.kingen is vereist.kingen is vereist.    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
    

5.3.5.3.5.3.5.3. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair OnVoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair OnVoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair OnVoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SPOOR (Stichting Primair Ondedededer-r-r-r-
wijs in de Rwijs in de Rwijs in de Rwijs in de Reeeegio Waterland en Oostzaan).gio Waterland en Oostzaan).gio Waterland en Oostzaan).gio Waterland en Oostzaan).    
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
    

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

Ingekomen stuk nr. 1 (brief college over verslag Des Beemsters project Energie en Land-
schap). Op een vraag van mevr. Van den Berg of de financiële bijdrage ten laste komt van de 
Algemene reserve opbrengst verkoop NUON aandelen, antwoordt wethouder Dings bevesti-
gend. 
Ingekomen stuk nr. 3 (brief bestuur Stichting Kinderopvang Beemster). Op een vraag van de 
heer Commandeur antwoordt wethouder Klaver dat de raad vóór de begrotingsbehandeling 
inzicht krijgt in de financiële situatie van de deze stichting. 
De raad besluit de ingekomen stukken conform het voorstel van het raadspresidium af te 
doen. 
 

7.7.7.7. MMMMededelingen.ededelingen.ededelingen.ededelingen.    
Er zijn geen mededelingen.  
    

8.8.8.8. 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.    
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt  
    

9.9.9.9. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.  

 
 

 

 


