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Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig: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  
 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester 
 
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 mevr. Uitentuis in geval van hoofde-
lijke stemming het eerst haar stem moet uitbrengen. 
Er is bericht van verhindering van de burgemeester.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    
Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd:  
- Voorstel om in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaamheid door 
adviesbureau DWA en de kosten (€24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de speciaal 
gereserveerde NUON-gelden in de algemene reserve. 
-Voorstel tot het aanpassen van de financiële verordening. 
 

3.3.3.3. InInInInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers 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 27272727maartmaartmaartmaart 2012 2012 2012 2012....    
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5. BBBBehandelingehandelingehandelingehandeling A A A A----punten.punten.punten.punten.    
 
5.15.15.15.1 Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel om in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaaom in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaaom in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaaom in te stemmen met het laten maken van een beleidsnota duurzaammmmheid heid heid heid door door door door 

adviesbureau DWA en de kosten (adviesbureau DWA en de kosten (adviesbureau DWA en de kosten (adviesbureau DWA en de kosten (€24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de spec€24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de spec€24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de spec€24.452, excl. BTW) ten laste te brengen van de speci-i-i-i-
aal gereserveerde NUONaal gereserveerde NUONaal gereserveerde NUONaal gereserveerde NUON----gelden in de algemene reservegelden in de algemene reservegelden in de algemene reservegelden in de algemene reserve....        
De raad besluit conform het voorstel en besluit tevens    om de gemeentebegroting voor 
2012 overeenkomstig te wijzigen. 
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5.25.25.25.2 Voorstel tot het aanpassen vaVoorstel tot het aanpassen vaVoorstel tot het aanpassen vaVoorstel tot het aanpassen van de financiële verordening.n de financiële verordening.n de financiële verordening.n de financiële verordening. 
De raad besluit conform het voorstel.    

 
Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----punten.punten.punten.punten.    
Dit gaat om agendapunten, die naar verwachting discussie opleveren. 
    

6.6.6.6. Voorstel om in beginsel wel of geen medewerking te verlenen aan het verbouwen van het Voorstel om in beginsel wel of geen medewerking te verlenen aan het verbouwen van het Voorstel om in beginsel wel of geen medewerking te verlenen aan het verbouwen van het Voorstel om in beginsel wel of geen medewerking te verlenen aan het verbouwen van het 
voormalige voormalige voormalige voormalige politiebureau op perceel H.M. van Randwijklaan 18 te Middepolitiebureau op perceel H.M. van Randwijklaan 18 te Middepolitiebureau op perceel H.M. van Randwijklaan 18 te Middepolitiebureau op perceel H.M. van Randwijklaan 18 te Middennnnbeemster voor de beemster voor de beemster voor de beemster voor de 
vestiging van een kinderdagverblijf met maximaal 34 kindplaavestiging van een kinderdagverblijf met maximaal 34 kindplaavestiging van een kinderdagverblijf met maximaal 34 kindplaavestiging van een kinderdagverblijf met maximaal 34 kindplaattttsensensensen....    
Wethouder Hefting    verzoekt de raad namens het college om ingeval van keuze voor optie 2 
(geen medewerking verlenen) duidelijk te motiveren waarom geen medewerking kan worden 
verleend aan de vestiging van een kinderdagverblijf op deze locatie. 
Mevr. Uitentuis zegt dat haar fractie tegen het verlenen van medewerking is, omdat deze lo-
catie in deze wijk met deze verkeerinrichting niet geschikt is. Zij noemt de reeds bestaande 
verkeersdruk en piekbelasting door de aanwezigheid van een school, een bibliotheek en een 
Centrum voor jeugd en gezin in deze wijk. 
De leden Smit en Commandeur zijn het met deze argumentatie eens. De leden Van den Berg 
en Helder-Pauw zeggen namens hun fracties voor het verlenen van medewerking te zijn. 
Na beantwoording in tweede termijn door wethouder Hefting brengt de voorzitter het voorstel 
in stemming. 
Optie 1 (medewerking verlenen) wordt verworpen met 9 stemmen tegen en 3 stemmen voor.  
De leden van de BPP, het CDA en D66 stemmen tegen en de leden van de PvdA en de VVD 
stemmen voor.  
Optie 2 (geen medewerking verlenen) wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 3 stem-
men tegen. De leden van de BPP, het CDA en D66) stemmen voor en de leden van de PvdA 
en de VVD tegen. 
De voorzitter stelt vast dat de raad heeft besloten om geen medewerking te verlenen.    
    

7.7.7.7. Benoemen lidBenoemen lidBenoemen lidBenoemen lid van de rekenkamercommissie Beemster, Graft van de rekenkamercommissie Beemster, Graft van de rekenkamercommissie Beemster, Graft van de rekenkamercommissie Beemster, Graft----De Rijp, Schermer en Zeevang.De Rijp, Schermer en Zeevang.De Rijp, Schermer en Zeevang.De Rijp, Schermer en Zeevang.    
De raad besluit bij acclamatie de heer D. van der Goot tot lid van de rekenkamercommissie te 
benoemen. 
    

8.8.8.8. Ingekomen stuIngekomen stuIngekomen stuIngekomen stukkkkken.ken.ken.ken.    
Ingekomen stuk nr. 1 (Jaarverslag Land van Leeghwater 2011) wordt conform het voorstel 
van het raadspresidium voor kennisgeving aangenomen. 
Ingekomen stuk nr. 2 (Brief van Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland) wordt con-
form het voorstel van het raadspresidium afgedaan. De uitnodiging van deze stichting wordt 
ter bespreking voorgelegd aan het raadspresidium. 
    

9.9.9.9. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen. 
De heer Groot deelt mee, dat hij bij de volgende vergadering afwezig zal zijn. 
 

10.10.10.10. 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. 
    

11.11.11.11. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.  
    
    
    
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 24 april 2012 
 
 
de plv.voorzitter, de plv.griffier, 
 
 
W. Zeekant  H. Jager.  


