
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 22 mei  2012, aanvang  22:50 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 

Afwezig met  kennisgeving:
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.
De heer Zeekant  heeft  zich afgemeld voor deze vergadering.
  

2. Vaststelling  agenda.
Aan de agenda wordt  het volgende A-punten toegevoegd: 
- Voorstel  over inventarisatie straatnaamborden en het voeren van een uniform  
straatnaambordbeleid.
- Voorstel  over toekomst regionale samenwerking  Amsterdam.
- Voorstel  over evaluatie raads- en commissievergaderingen.

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 8 mei  2012.
De raad stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.

5. Behandeling  A-punten.

5.1 Voorstel  over  inventarisatie  straatnaamborden  en het  voeren  van een 
uniform  straatnaambordbeleid.  
De raad besluit:

 De Richtlijn  voor straatnaamborden als richtinggevend te beschouwen.■
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 Geen aanvullend krediet  voor aanpassing straatnaamborden te verstrekken en■  
de aanpassing van straatnaamborden overeenkomstig de BAG via de 
exploitatiebegroting te bewerkstelligen.

5.2 Voorstel  over  toekomst  regionale  samenwerking  Amsterdam.
De raad besluit  conform het voorstel om in  te stemmen met het continueren van 
de huidige samenwerking als gemeenschappelijke regeling, het voeren van een 
dialoog in  de periode tot  en met 2014 met diverse betrokkenen en enkele thema’s 
in  te brengen die bij  de vorming van een vervoerregio en de continuering van de 
samenwerking  aandacht  moeten krijgen.

5.3 Voorstel  over  evaluatie  raads- en commissievergaderingen.
De raad besluit  neemt op voorstel van het raadspresidium  de volgende besluiten:

1. Vergadersystematiek
Bij  wijze van proef in  de 2e helft  van 2012 overgaan op een driewekelijkse 
vergadercyclus.

2. Vooraf  indienen van technische en politieke vragen
Hierbij  wordt   de volgende handelwijze in  acht genomen:

Aard van de vraag Aanbevolen handelwijze
Een kleine onduidelijkheid,  
punt  en komma, niet  van 
belang om voor of tegen te 
zijn.

Even een belletje naar  de griffier  of 
de behandelend ambtenaar.

Een onduidelijkheid  die 
duidelijk  moet worden vóór 
dat een raads- of commissielid  
een standpunt  kan geven over 
het betreffende stuk.

Via het formulier  voor vragen over 
vergaderstukken de onduidelijkheid  
proberen weg te nemen.

Politieke vragen / 
opmerkingen over 
vergaderstukken.

Deze ook op het vragenformulier  
vermelden met als doel de 
portefeuillehouder de gelegenheid te 
geven zich hierop voor te bereiden, 
wat  snelle afhandeling van het stuk  
bevorderd (minder  noodzaak tot  
doorschuiven naar  een volgende 
vergadering).  

3. Vragen over ingekomen stukken  en actielijst  bij  
commissievergaderingen.
Vragen over deze agendapunten worden gesteld bij  het agendapunt  “Vragen 
aan de  portefeuillehouder …..”.

4. Voorstellen  om onderwerpen te agenderen voor een  
raadscommissievergadering.
Een individueel lid  van de raadscommissie kan een voorstel doen om een 
onderwerp te agenderen voor een raadscommissievergadering.
Het  voorstel moet door tenminste 2 fracties worden gesteund. Het  voorstel  
moet gemotiveerd zijn. De indiener van het voorstel dient  daartoe tijdig  een 
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schriftelijk  stuk  in  te leveren, dat aan de agenda en andere vergaderstukken  
wordt  toegevoegd. Dit  ten behoeve van meningsvorming, informatie, advies, 
reflectie e.d.

5. Inwerkingtreding  aanpassingen.
De aanpassingen treden in  werking  op 1 september 2012 

Behandeling  B-punten.
Er  zijn  geen B-punten.

6. Ingekomen  stukken.
De ingekomen stukken 1 t/m 3 worden conform het voorstel van het raadspresidium  
voor kennisgeving aangenomen.
Ingekomen stuk  nr.  4 (Brief  van burgemeester en wethouders met hun bevindingen 
over de ontwerpbegroting 2013 van de Stadsregio Amsterdam): conform het voorstel  
van het raadspresidium  wordt  besloten het dagelijks bestuur  van de Stadsregio 
Amsterdam te berichten, dat de ontwerpbegroting voor 2012 geen aanleiding geeft 
tot  opmerkingen of bedenkingen.

7. Mededelingen.
Er  zijn  geen mededelingen.

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

9. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 23.00 uur.  

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 12 juni  2012

de voorzitter, de griffier,

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