
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad  8-5-2012                                              blz. 1 van 3 
 

  

Besluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst vanBesluitenlijst van de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de g de vergadering van de raad van de geeeemeente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op meente Beemster, gehouden op 8 8 8 8 
meimeimeimei 2012 2012 2012 2012, , , , aanvang aanvang aanvang aanvang 20.3020.3020.3020.30    uuruuruuruur in de raadzaal te Middenbee in de raadzaal te Middenbee in de raadzaal te Middenbee in de raadzaal te Middenbeemmmmsterstersterster    
    

    
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 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  
 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
Mevrouw R.H. Uitentuis   BPP 
 
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 Bakker in geval van hoofde-
lijke stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen. 
Er is bericht van verhindering van de leden Schagen en Uitentuis.  
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van D66.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    
Aan de agenda wordt het volgende A-punt toegevoegd:  
- Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van een 
stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel Jisperweg 
134 te Westbeemster. 
 

3.3.3.3. InInInInventarisatie spreekrecht burgventarisatie spreekrecht burgventarisatie spreekrecht burgventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ers aan de hand van ers aan de hand van ers 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 24242424 april  april  april  april 2012201220122012....    
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5. BBBBehandelingehandelingehandelingehandeling A A A A----punten.punten.punten.punten.    
 
5.1 VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel om in beginom in beginom in beginom in beginsel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van sel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van sel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van sel planologische medewerking te verlenen aan de verbouwing van 

een stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel een stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel een stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel een stolp ten behoeve van de vestiging van een kinderdagverblijf en BSO op het perceel 
Jisperweg 134 te WestbeemsterJisperweg 134 te WestbeemsterJisperweg 134 te WestbeemsterJisperweg 134 te Westbeemster.        
De raad besluit conform het voorstel. 
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Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----punten.punten.punten.punten.    
Er zijn geen B-punten. 
    

6.6.6.6. Ingekomen stuIngekomen stuIngekomen stuIngekomen stukkkkken.ken.ken.ken.    
De ingekomen stukken 1 t/m 4 worden conform het voorstel van het raadspresidium voor 
kennisgeving aangenomen. 
Ingekomen stuk nr. 5 (Brief van burgemeester en wethouders met de financiële afrekening 
van het multifunctioneel centrum “De Boomgaard”): op voorstel van de heer Groot besluit de 
raad om deze brief te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie. 
Ingekomen stuk nr. 6 (Brief van wethouder Klaver over de toekomst van o.b.s. De Bonte  
Klaver): de raad besluit conform het voorstel van het raadspresidium om inhoudelijk op deze 
zaak in te gaan zodra de brief van SPOOR en het advies daarover van het college aan de raad 
zijn voorgelegd.    

    
7.7.7.7. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen. 

Wethouder Dings doet mededelingen over een tevredenheidonderzoek onder gebruikers over 
het Wmo taxivervoer door BTC. De score was een ruime voldoende. 
De heer De Lange  maakt complimenten over de organisatie van en de sprekers bij de afge-
lopen 4 mei Herdenking. Hij verzoekt om naast de o.b.s. De Blauwe Morgenster ook de ande-
re basisscholen bij de 4 mei Herdenking te betrekken. De voorzitter neemt dit verzoek mee. 
 

8.8.8.8. 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.    
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
    

9.9.9.9. BBBBehandeling motie vreemd aan de orde van de dag.ehandeling motie vreemd aan de orde van de dag.ehandeling motie vreemd aan de orde van de dag.ehandeling motie vreemd aan de orde van de dag.    
Mevr. Segers geeft een toelichting op de volgende motie van D66 (gesteund door het CDA):  
 
 MotieMotieMotieMotie over kangoeroe over kangoeroe over kangoeroe over kangoeroe----wonen, tijdelijke meergeneratiewonen, tijdelijke meergeneratiewonen, tijdelijke meergeneratiewonen, tijdelijke meergeneratie----woningen voor jongwoningen voor jongwoningen voor jongwoningen voor jongeeeeren en ouderen en ouderen en ouderen en oudersrsrsrs        
    
De raad van de gemeente Beemste in vergadering bijeen op 8 mei 2012r; 
 
gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaam-
heden van de gemeenteraad van Beemster 2010; 
 
overwegende, dat  

- de woningvoorraad in Beemster voor jongeren zeer beperkt is; 

- de zoektijd voor starters op de huurmarkt in Beemster op dit moment gemiddeld 4,3 

jaar beloopt; 

- het gebrek aan woonruimte voor starters drempels wegneemt om hun toevlucht te 

zoeken in illegaal wonen in bijgebouwen, die niet voldoen aan de eisen (o.a. brand-

veiligheidseisen) die voor woonruimten gelden; 

- een substantieel deel van de ouderen wel langer op zichzelf wil blijven wonen en 

daarbij in toenemende mate een beroep doen op Wmo-voorzieningen en mantelzor-

gers.  
 
Draagt het college op:  
 

1. Te onderzoeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn om tijdelijke kangoeroe-

woonruimten in bijgebouwen te realiseren of tijdelijke, verplaatsbare kangoeroe-units 

(vergelijkbaar met de mantelzorgunits) bij woningen te plaatsen.  

2. Te onderzoeken wat de fiscaal-juridische consequenties voor de betrokkenen (hoofd-

bewoner/ huiseigenaar/ inwonende) van de onder 1. genoemde constructie zijn.  
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3. Indien 1 en 2 haalbaar en wenselijk blijken, actief ondersteuning aan te bieden aan 

bewoners die opteren voor een kangoeroe-constructie.  

 

D66  CDA 

 

De leden De Lange, Commandeur, De Waal en Helder-Pauw geven hun reactie op de motie, 

waarna wethouder Hefting ingaat op de motie en de reacties van de fractiewoordvoerders. 

Wethouder Hefting stelt voor om het college op te dragen om een zogeheten schrijftafelon-

derzoek te verrichten. Dit gaat minder ver dan de strekking van de motie. 

Op voorstel van de voorzitter besluit de raad (unaniem) om de motie aan te houden en daar-

op terug te komen bij de behandeling van een voorstel van het college. 

Mevr. Segers aanvaardt de uitnodiging van wethouder Hefting voor een gesprek om informa-

tie over kangoeroe-wonen uit te wisselen. 

 

10.10.10.10. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.  
    
    
    
    
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 22 mei 2012 
 
 
de voorzitter,  de griffier, 
 
 
H.N.G. Brinkman C.J. Jonges.  
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