
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 26 juni  2012, aanvang 19.30 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 L.J.M.  Schagen BPP
De heer N.C.M. de Lange 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

Mede 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 de heer Fabriek  in  
geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn  stem moet uitbrengen.
  

2. Vaststelling  agenda.
De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld.

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 12 juni  2012.
De raad stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.

5. Jaarstukken  2011.
De leden Groot, Schagen, Zeekant , Van den Berg en Commandeur  zeggen namens 
hun fracties akkoord te gaan met de jaarstukken. De heer Groot komt  bij  een latere 
gelegenheid terug  op de dekking van het tekort  van MFC ‘De Boomgaard’ en de 
formulering  van een onderzoeksopdracht  voor de rekenkamercommissie. 
De heer Schagen verzoekt  de raad regelmatig  te betrekken bij  de ontwikkelingen 
rond de grondexploitatie.
De voorzitter  stelt  vast, dat  de raad unaniem heeft besloten om de jaarstukken  2011 
vast te stellen alsmede.
De raad besluit  tevens om het voordelig resultaat  ad. € 1.613.818 van de 
programmarekening 2011 ná bestemming als volgt  te bestemmen:
- Een bedrag van € 600.000 toe te voegen aan de dekkingsreserve bruto waardering  
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vaste activa MFC “De Boomgaard”.
- Het  restant  ad. € 1.013.818 toe te voegen aan de algemene reserve
 

6. Kadernota  2013.
De leden Zeekant , Van den Berg,, Commandeur , Segers en Schagen brengen namens 
hun fracties bezuinigingsvoorstellen en/of wensen voor investeringen in.
Namens het college reageren de wethouders Dings en Klaver  en de voorzitter  op de 
voorstellen en wensen. Wethouder Klaver  zegt dat het college de 
bezuinigingssuggesties meeneemt om een meer sluitende begroting te krijgen.
De voorzitter  zegt dat de boodschap van de raad duidelijk  is. Het  college gaat stevig 
aan de bak. 
Op de vraag van mevr. Segers of meer dan 5% (liefst  10%) bespaard kan worden door 
samenwerking  met Purmerend laat  de voorzitter  weten, dat het college daar bij  de 
aanbieding van de begroting 2013 op terugkomt.
De raad besluit  na bespreking van de kadernota 2013 conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders tot  vaststelling  van de tweede begrotingswijziging 2012. 

7. Ingekomen  stukken
De raad besluit  de ingekomen stukken conform de voorstellen van het 
raadspresidium  af te doen.

8. Mededelingen.
Mevr.  Uitentuis  doet mededelingen over een avond van de LTO over het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012.
De heer De Lange doet mededelingen over een bijeenkomst over de stadsregio 
Amsterdam op 19 juni  jl.  in  het gemeentehuis van Purmerend.

9. Verslaglegging door  vertegenwoordigers van de raad  in  besturen  of in  
commissies van gemeenschappelijke  regelingen,  stichtingen  c.a.
Van deze gelegenheid wordt  geen gebruik  gemaakt.

10. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 21.35 uur.  

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 10 juli  2012

de voorzitter, de griffier,

H.N.G. Brinkman C.J. Jonges. 
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