
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 13 november  2012, aanvang 15.30 uur  in  de raadzaal  te 
Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman voorzitter,  burgemeester
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
De heer W. Zeekant VVD
Mevrouw E.J. Helder-Pauw 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 De Waal in  
geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn  stem moet uitbrengen.
  

2. Vaststellen  agenda.
De raad besluit  de agenda gewijzigd vast te stellen.
Toegevoegde A-punten uit  de commissievergadering op 6 november 2012:
- Voorstel  tot  het vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften  
Beemster 2013.
- Voorstel  tot  het vaststellen van het Gemeentelijk  Rioleringsplan Beemster  
2012-2016.

Toegevoegd B-punt  uit  de commissievergadering op 6 november 2012:
- Voorstel  over speelvoorzieningenbeleid.

Op voorstel van mevr. Van den Berg wordt  besloten om het agendapunt  “Voorstel  
over subsidie peuterspeelzaalwerk”  direct na agendapunt  7 te behandelen.

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 9 oktober  2012
De raad stelt  deze besluitenlijsten ongewijzigd vast.

5. A-punten .
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5a. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Verordening  commissie 
bezwaarschriften  Beemster  2013.
De raad besluit  conform het voorstel tot  vaststelling  van deze verordening en besluit  
bij  acclamatie tot  benoeming van de in  het voorstel genoemde leden van de 
bezwaarschriftencommissie.

5b. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  Gemeentelijk  Rioleringsplan  Beemster  
2012-2016.
De raad besluit  conform het voorstel.

6. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de tussenrapportage  2012 en de hierin  
opgenomen 3e wijziging  van de begroting  2012.
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van de heer Groot en mevr. Van den Berg.
De raad besluit  conform het voorstel. 

7. Algemene beschouwingen  over  de ontwerpbegroting  2013.
De fractievoorzitters van achtereenvolgens CDA, D66, VVD, BPP en PvdA lezen hun 
algemene beschouwingen voor.
Het  college en de fractiewoordvoerders reageren op deze algemene beschouwingen. 
Gedane toezeggingen van portefeuillehouders:
Burgemeester Brinkman:
- Er  komen workshops over hoe we bestuurlijk  omgaan met het systeem van 
ambtelijke samenwerking  met Purmerend.
Wethouder Hefting :
- De raad krijgt  binnenkort  een stuk  waaruit  blijkt  de woningbouwplannen voor 
Zuidoostbeemster I  en De Keyser onderling niet  concurrerend zijn.
- De raad krijgt  binnenkort  een stuk  over het Marktplein  te Middenbeemster.
- De raad krijgt  binnenkort  een voorstel over borging ideeën Des Beemsters.

7a Voorstel  over  subsidie  peuterspeelzaalwerk.
De leden Uitentuis , Segers en Helder-Pauw dienen namens hun fracties 
amendementen in.
Na een schorsing licht  wethouder Dings het herziene voorstel van het college toe.
Hij  zegt toe om zo spoedig mogelijk  in  2013 bij  de raad terug te komen met een 
voorstel over te maken afspraken vanaf 2014.
Wethouder Klaver  komt  zo spoedig mogelijk  met een stuk  over de toekomst van de 
bibliotheek.
Na deze toezeggingen trekken genoemde fractievertegenwoordigers hun 
amendementen in. De raad besluit  conform het herziene voorstel te kiezen voor het 
scenario van SKB, waarbij  de randvoorwaarde geldt  dat in  2013 een maximale 
subsidie kan worden verleend van €60.670,- en in  2014 van €52.373.
Dit  besluit  heeft  consequenties voor het later  vanavond te nemen besluit  tot  
vaststelling  van de 1e begrotingswijziging voor 2013. De niet  geraamde kosten voor 
peuterspeelzaalwerk  komen ten laste van het Wmo-budget (€12.000) en de algemene 
reserve (€5.000).

8. Behandeling  beantwoording  schriftelijke  vragen  van de raadsfracties over  
de ontwerpbegroting  2013.
De beantwoording van de schriftelijke  vragen geeft geen aanleiding tot  op- of 
aanmerkingen.

9. Behandeling  belastingvoorstellen  2013.
De heer Schagen dient  namens zijn  fractie een amendement  in, dat  niet  gesteund 
wordt  door de andere fracties. Hierna  trekt  het amendement  in.
De raad besluit  conform het voorstel van het college.
 

10. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  subsidieplafond  2013.
Na de toezegging van wethouder Klaver , dat  hij  vóór de behandeling van de 
Kadernota 2014 met een voorstel over de bibliotheek komt,  ziet de heer De Lange af 
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van zijn  voornemen om een motie in  te dienen. 
De raad besluit  conform het voorstel.

11. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  subsidieplafond  2013 voor  Wmo-
instellingen.
De raad besluit  conform het voorstel, waarbij  het bedrag van het subsidieplafond op 
aangeven van mevr. Helder-Pauw wordt  gecorrigeerd en bepaald op €147.000.

12. Behandelen  brief  d.d. 5 juli  2012 van Gedeputeerde  Staten  van Noord-
Holland  over  de financiële  positie  van de gemeente  Beemster.
De heer Groot licht  toe waarom hij  deze brief geagendeerd wilde hebben. 
De raad besluit  naar  aanleiding van deze brief geen verdere actie te ondernemen.

13. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de begroting  2013.
De heer Groot is het oneens met de handelwijze van het college waarbij  rentelasten 
van aangekochte grond ten laste van de algemene reserve worden gebracht.
Na de reacties van de andere fracties en de wethouders Hefting  en Klaver  dient  de 
heer Groot de volgende motie in:

MOTIE

Behorende bij  agendapunt: 13
Onderwerp: begroting 2013, rente op grondexploitaties t.l.v. de 

algemene reserve

Gelezen het voorstel van het college 

Gelet op artikel  36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

Overwegende,
- dat  het ten laste brengen van rentelasten van aangekochte gronden van de 

algemene reserve een onjuist  beeld veroorzaakt  van de kosten en baten van de 
grondexploitatie

- dat het een extra winstmogelijkheid  veroorzaakt  in  de grondexploitatie
- dat deze winst  door de gekozen bouworganisatie niet volledig terugvloeit  naar  

de algemene middelen 
- dat beide elementen als maatschappelijk  zeer ongewenst dienen te worden  

beschouwd, waarbij  de nadelen groter zijn  dan de voordelen. 

Draagt het college op: 
- de rentelasten vanaf 2013 ten laste te brengen van de grondexploitatie;
- de vrijvallende middelen in  beeld te brengen en te betrekken bij  de 

eerstvolgende begrotingsherziening, inclusief meerjarenperspectief. 

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van D66 Beemster 

Wethouder Klaver  ontraadt  de motie.
De voorzitter  stelt  vast, dat  de raad conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders heeft  besloten tot  vaststelling  van de begroting 2013.
De motie van D66 wordt  alleen gesteund door de leden van D66.
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14. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de 1e begrotingswijziging  2013.
De raad besluit  tot  het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2013 met 
inachtneming van de aanpassing als gevolg van het genomen besluit  over subsidie 
peuterspeelzaalwerk.

15. Behandelen  B-punten.

15a Voorstel  over  speelvoorzieningenbeleid.
De heer Groot heeft  er moeite mee, dat de kosten van achterstallig  onderhoud ten 
laste komen van het Fonds Dorpsuitleg.
Na gehouden discussie stelt  de voorzitter  vast, dat de raad conform het voorstel heeft  
besloten.

16. Ingekomen  stukken
De raad besluit  de ingekomen stukken conform het afdoeningvoorstel van het 
raadspresidium  af te doen.

17. Mededelingen.
Er  zijn  geen mededelingen.

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

19. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.50. 

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 11 december 2012

de voorzitter, de griffier,

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