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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 L.D.J. Fabriek   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  
De heer W. Zeekant   VVD 
 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
    
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 de heer Groot in geval van hoofdelij-
ke stemming 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 het vaststellen van de Archiefverordening Beemster 2012 onder gelijktijdig in-
trekking van de geldende verordening. 
- Voorstel over ontwikkeling “Ruimtelijk beleidskader De Beemster & De Stelling van Amster-
dam”. 
- Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Bouwverordening van de gemeente 
Beemster en de Tarieventabel leges 2012. 
- Voorstel tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening Beemster 2012. 
- Voorstel om in te stemmen met de drie gedane voorstellen voor de p&c cyclus. 
 

3.3.3.3. InInInInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie 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 13 maart13 maart13 maart13 maart 2012 2012 2012 2012....    
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5. BBBBehandelingehandelingehandelingehandeling A A A A----punten.punten.punten.punten.    
 
5.15.15.15.1 Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de Archiefverordening Beemster 2012 onder gelijktijdig tot het vaststellen van de Archiefverordening Beemster 2012 onder gelijktijdig tot het vaststellen van de Archiefverordening Beemster 2012 onder gelijktijdig tot het vaststellen van de Archiefverordening Beemster 2012 onder gelijktijdig 

intrekking van de geintrekking van de geintrekking van de geintrekking van de gelllldende verordeningdende verordeningdende verordeningdende verordening....    
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De raad besluit conform het voorstel.    
    

5.25.25.25.2 Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel over ontwikkeling “Ruimtelijk beleidskader De Beemster & De Stelling van Aover ontwikkeling “Ruimtelijk beleidskader De Beemster & De Stelling van Aover ontwikkeling “Ruimtelijk beleidskader De Beemster & De Stelling van Aover ontwikkeling “Ruimtelijk beleidskader De Beemster & De Stelling van Am-m-m-m-
sterdam”.sterdam”.sterdam”.sterdam”.    
De raad besluit conform het voorstel tot het vaststellen van dit beleidskader, met dien 
verstande dat inwerkingtreding plaatsvindt na ook goedkeuring van het beleidskader door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
    

5.35.35.35.3 VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Boutot het vaststellen van de wijziging van de Boutot het vaststellen van de wijziging van de Boutot het vaststellen van de wijziging van de Bouwwwwverordening van de gemeente verordening van de gemeente verordening van de gemeente verordening van de gemeente 
Beemster en de TarieveBeemster en de TarieveBeemster en de TarieveBeemster en de Tarievennnntabel leges 2012.tabel leges 2012.tabel leges 2012.tabel leges 2012.    
De raad besluit conform het voorstel. 
    

5.45.45.45.4 Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsvetot het vaststellen van de Brandbeveiligingsvetot het vaststellen van de Brandbeveiligingsvetot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverrrrordening Beemster 2012.ordening Beemster 2012.ordening Beemster 2012.ordening Beemster 2012.    
De raad besluit conform het voorstel. 
    

5.55.55.55.5 Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel om in te stemmen met de drie gedane voorsteom in te stemmen met de drie gedane voorsteom in te stemmen met de drie gedane voorsteom in te stemmen met de drie gedane voorstelllllen voor de p&c cyclus.len voor de p&c cyclus.len voor de p&c cyclus.len voor de p&c cyclus. 
De raad besluit conform het voorstel.    

 
 

Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----punten.punten.punten.punten.    
Dit gaat om agendapunten, die naar verwachting discussie opleveren. 
    

6.6.6.6. BBBB----punten.punten.punten.punten.    
Er zijn geen B-punten. 
    

7.7.7.7. Benoemen lid van het algemeen bestuur van de Technische Dienst Beemster en Zeevang en Benoemen lid van het algemeen bestuur van de Technische Dienst Beemster en Zeevang en Benoemen lid van het algemeen bestuur van de Technische Dienst Beemster en Zeevang en Benoemen lid van het algemeen bestuur van de Technische Dienst Beemster en Zeevang en 
een plaatsvervangend lid van de regioraad vaeen plaatsvervangend lid van de regioraad vaeen plaatsvervangend lid van de regioraad vaeen plaatsvervangend lid van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam.n de Stadsregio Amsterdam.n de Stadsregio Amsterdam.n de Stadsregio Amsterdam.    
De raad besluit bij acclamatie de heer LD.J. Fabriek voor beide functies te benoemen. 
    

8.8.8.8. Ingekomen stuIngekomen stuIngekomen stuIngekomen stukkkkken.ken.ken.ken.    
De ingekomen stukken 1 t/m 3 worden conform het voorstel van het raadspresidium voor 
kennisgeving aangenomen. 
Ingekomen stuk nr. 4 (E-mail van burgemeester en wethouders van Langedijk met het ver-
zoek om een motie van de raad van Langedijk over jeugdige asielzoekers te ondersteunen). 
De raad besluit de motie van de raad van Langedijk voor kennisgeving aan te nemen 
    

9.9.9.9. MededelingenMededelingenMededelingenMededelingen.... 
Er zijn geen mededelingen.. 
 

10.10.10.10. VVVVerslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van erslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van erslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van erslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regeligemeenschappelijke regeligemeenschappelijke regeligemeenschappelijke regelinnnngen, stichtingen c.a.gen, stichtingen c.a.gen, stichtingen c.a.gen, stichtingen c.a.    
De heer Zeekant doet mededelingen over de vergadering van de regioraad van de Stadsregio 
Amsterdam op 13 maart 2012. In de raadsvergadering van 22 mei 2012 komt een voorstel 
aan de orde over het opheffen van de Wgr-plus per 1 januari 2013. 
    

11.11.11.11. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.  
    
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 10 april 2012 
 
de voorzitter,   de griffier, 
 
H.N.G. Brinkman  C.J. Jonges.     

    

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. 


