
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 9 oktober  2012, aanvang 23.10 uur  in  de raadzaal  te 
Middenbeemster

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 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 

Mede aanwezig:
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder
De heer J.C. Klaver VVD, wethouder
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

Afwezig met  kennisgeving:
H.N.G. Brinkman burgemeester
De heer J.R.P.L. Dings PvdA, wethouder

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 mevrouw Helder-
Pauw, in  geval van hoofdelijke stemming, het eerst haar  zijn  stem moet uitbrengen.
  

2. Vaststellen  agenda.
De raad besluit  de agenda ongewijzigd vast te stellen.

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 11 en 18 september  2012
De raad stelt  deze besluitenlijsten ongewijzigd vast.

5. A-punten .

5a. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de evaluatie  Nota  gezondheidsbeleid  
2008-2011.
De raad besluit  conform het voorstel.

5b. Voorstel  om akkoord  te gaan met  het  Toezicht-  en Handhavingsbeleid  
Kinderopvang  en Peuterspeelzalen  2012 onder  gelijktijdige  intrekking  van 
het  Toezicht-  en Handhavingsbeleid  kinderopvang  en peuterspeelzalen  
2011.
De raad besluit  conform het voorstel.
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5c. Voorstel  tot  wijziging  van de Algemene Plaatselijke  Verordening  Beemster  
2012
De raad besluit  conform het voorstel.

5d. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan de vestiging  van 
een paardenhouderij  met  een aantal  voorzieningen  op het  perceel  
Purmerenderweg  14 te Noordbeemster.
De raad besluit  conform het voorstel.

5e. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan het  
verbouwen/uitbreiden  van de woning  op het  perceel  Zuiderweg  87 te 
Zuidoostbeemster.
De raad besluit  conform het voorstel.

5f. Voorstel  om in  beginsel planologische medewerking  te verlenen  aan het  ten 
opzichte  van het  geldende bestemmingsplan  realiseren  van één extra  
woning  op de locatie  kwekerij  Slot  te Zuidoostbeemster  en te verklaren  dat  
een ‘verklaring  van geen bedenkingen’ niet  vereist  is.
De raad besluit  conform het voorstel.

5g. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan het  aanleggen van 
een bouwweg in  het  gebied De Nieuwe  Tuinderij  Oost te Zuidoostbeemster  
ten  behoeve van de sloop van het  zwembad  aan het  Noorderpad  en te 
verklaren  dat  een ‘verklaring  van geen bedenkingen’ niet  vereist  is.
De raad besluit  conform het voorstel.

5h. Voorstel  van raadslid  de heer  G.J.M.  Groot  over  onderzoeksopdracht  i.v.m. 
financiële  afrekening  en andere  zaken  rond  het  MFC  Zuidoostbeemster.
De raad besluit  conform het voorstel om de onderzoeksopdracht  aan de 
rekenkamercommissie en mogelijk  voor een gedeelte aan accountantsbureau Deloitte  
voor te leggen en hiervoor ten laste van de algemene reserve een krediet  van €5.000 
beschikbaar  te stellen.

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

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.

8a. Behandelen  motie  vreemd  aan de orde van de dag.
De heer De Lange brengt  namens de fracties van BPP, CDA, PvdA en VVD de 
volgende motie in.

MOTIE  VREEMD  AAN DE ORDE VAN DE DAG

Raadsvergadering van 9 oktober 2012 

Onderwerp: Beroep inzake reactieve aanwijzing  op het  
bestemmingsplan 
 van Beemster door de provincie Noord-Holland  

Gelet op artikel  36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.
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Overwegende, dat verheldering inzake het begrip verstedelijking  in  relatie tot de 
wijzigingsbevoegdheid van agrarisch naar  agrarisch hulpbedrijf  noodzakelijk  is,
Dat de gemeenteraad eerder bij  ruime meerderheid het bestemmingsplanlandelijk  
gebied heeft vastgesteld.

Draagt het college op:
Beroep tegen de reactieve aanwijzing  bij  de Raad van State in  te dienen.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van BPP, VVD, CDA en PvdA.

Na discussie brengt  de voorzitter  de motie in  stemming. De motie wordt  aangenomen 
met 10 stemmen voor en 3 stemmen (van de leden van D66) tegen. 
De heer Smit  licht  namens D66 toe, dat  zijn  fractie van mening is dat over deze zaak 
een gesprek met de provincie gevoerd moet worden in  plaats van in  beroep te gaan bij  
de Raad van State.
Wethouder Hefting  zegt deze zaak deze week tijdens een gesprek met de 
gedeputeerde ruimtelijke  ordening in  te zullen brengen.
Als daar aanleiding toe bestaat  komt  hij  vóór 28 oktober 2012 op deze zaak terug bij  
de raad op terug.
Ingeval  de provincie vasthoudt  aan het eerder ingenomen standpunt  dan gaat het 
college in  beroep bij  de Raad van State.

9. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 23.35 uur.  

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 13 november 2012

de voorzitter, de griffier,

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