
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 13 december  2011, aanvang 22.35 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 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 N.J.J.J. Buis 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 

Op 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
De heer C. van Wijnen waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig met  kennisgeving:
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

1. Opening.
De voorzitter  opent de vergadering en heet de aanwezigen, in  het bijzonder de heer 
en mevr. Buis, en de kijkers naar  de live uitzending via de website welkom. Bij  loting 
wordt  bepaald, dat mevr. Van den Berg in  geval van hoofdelijke stemming de het 
eerst haar  stem moet uitbrengen. 
  

2. Vaststelling  agenda.
Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd: 
- Voorstel  over bestemmen budget voor maatschappelijke stages vanaf 2011.
- Voorstel  tot  het beschikbaar  stellen van een krediet  van €30.000,-- voor de 
ontvlechting van Sociale Zaken en het Wmo-loket.
- Voorstel  over realisatie Recreatieplan Waterland 2011.
- Voorstel  om akkoord te gaan met de definitieve eindrapportage Herstructurering  
Accommodatiebeleid (HAB).
- Voorstel  tot  het wijzigen van de Legesverordening 2011, de Verordening liggeld 
woonschepen 2002 en de Verordening toeristenbelasting 2002 en tot  het vaststellen 
van de Tarieventabel leges 2012.
- Voorstel  tot  het vaststellen van de tarieven van de OZB (onroerende zaak 
belastingen) en de RWB (belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten).
- Voorstel  tot  het vaststellen van een nieuwe verordening begrafenisrechten met 
tarieventabel.
- Voorstel  tot  het vaststellen van het normenkader voor de controle van de 
jaarrekening 2011.
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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 22 november  2011.
De raad stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.

5. Behandeling  A-punten.

5.1 Voorstel  over  bestemmen  budget  voor  maatschappelijke  stages vanaf  2011.
Conform het voorstel  wordt  besloten vanaf 2011 een bedrag van € 2.651,-- beschikbaar  te 
stellen aan Clup Welzijn  ten behoeve van trainingen voor Beemster organisaties die 
maatschappelijke stages willen  aanbieden.

5.2 Voorstel  tot  het  beschikbaar  stellen  van een krediet  van €30.000,-- voor  de 
ontvlechting  van Sociale Zaken  en het  Wmo-loket
De raad besluit  conform het voorstel. 

5.3 Voorstel  over  realisatie  Recreatieplan  Waterland  2011.
De raad besluit  conform het voorstel kennis te nemen van het Recreatieplan Waterland  
en in  een brief aan Landschap Waterland aandacht  te vragen voor Beemster projecten 
die in  het plan opgenomen behoren te zijn.

5.4 Voorstel  om akkoord  te gaan met  de definitieve  eindrapportage  
Herstructurering  Accommodatiebeleid  (HAB).
De raad besluit  conform het voorstel.

5.5 Voorstel  tot  het  wijzigen  van de Legesverordening  2011, de Verordening  liggeld  
woonschepen  2002 en de Verordening  toeristenbelasting  2002 en tot  het  
vaststellen  van de Tarieventabel  leges 2012.
Op verzoek van de heer Zeekant  zegt wethouder Klaver  toe te zullen kijken  naar het 
hoge legestarief  voor grote evenementen.
De raad besluit  conform het voorstel.

5.6 Voorstel  tot  het  vaststellen  van de tarieven  van de OZB (onroerende  zaak  
belastingen)  en de RWB (belastingen  op roerende  woon- en bedrijfsruimten).
De raad besluit  conform het voorstel.

5.7 Voorstel  tot  het  vaststellen  van een nieuwe  verordening  begrafenisrechten  met  
tarieventabel.
De raad besluit  conform het voorstel.

5.8 Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  normenkader  voor  de controle  van de 
jaarrekening  2011.

De raad besluit  conform het voorstel.

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

6. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Tussenrapportage  begroting  2011 en de 
2e wijziging  van de gemeentebegroting  2011.
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van de leden Groot, Van den Berg en 
Commandeur .
De raad besluit  conform het voorstel.  

7. Ingekomen  stukken.  
Op de vraag van mevr. Segers of het concept “Statement  of Outstanding Value” 
(ingekomen stuk  nr.  1) is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie, antwoordt  de 
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voorzitter  bevestigend.
De raad besluit  de ingekomen stukken 1 t/m 3 conform het voorstel van het 
raadspresidium  voor kennisgeving aan te nemen.
 

8. Mededelingen.
De voorzitter  deelt  mee dat  de raadsleden vanavond een brief hebben gekregen over 
ambtelijke samenwerking  met de gemeente Purmerend. 

9. Verslaglegging door  vertegenwoordigers van de raad  in  besturen  of in  
commissies van gemeenschappelijke  regelingen,  stichtingen  c.a.
De heer Zeekant  doet mededelingen over de vandaag gehouden vergadering van de 
regioraad van de Stadsregio Amsterdam. Dit  betreft  o.a. mededelingen over de 
openbaar vervoertarieven en de besteding van Bdu-gelden (Bdu = Brede 
doeluitkering)  in  de stadsregio. 

10. Afscheid  van raadslid  de heer  N.J.J.J.  Buis.
De voorzitter  noemt een aantal  raadsbesluiten, die tijdens het raadslidmaatschap 
(vanaf 1 juli  2004) van de heer Buis zijn  genomen. 
Tevens staat  hij  stil  bij  de kwaliteiten  van de heer Buis als raadslid  en als mens, 
waarbij  hij  o.a. stilstaat  bij  zijn  sportieve prestaties.
Als blijk  van waardering voor bewezen diensten reikt  hij  hem de Beemster Tegel uit.  
Als cadeau overhandigt  hij  hem een beeldje met de titel  ‘Samen zijn’. Mevr.  Buis 
krijgt  een boeket.
Vervolgens krijgt  de nestor van de raad, de heer Zeekant,  het woord. De heer 
Zeekant  heeft  veel waardering voor de heer Buis. Nadat  alle raadsleden en de griffier  
de heer Buis in  twee zinnen woorden van waardering hebben meegegeven, 
overhandigt  de heer Zeekant  hem mede namens zijn  collega’s een cadeau en 
kerstkaarten  met daarop de teksten, die zij  hebben uitgesproken.
De heer Commandeur  geeft de heer Buis en zijn  echtgenote namens de fractie van 
het CDA woorden van dank en waardering mee.
De heer Buis bedankt  de sprekers en iedereen met wie hij  tijdens zijn  
raadslidmaatschap heeft samengewerkt.
Nadat  hij  zijn  toespraak heeft afgesloten krijgt  hij  een staande ovatie.  

11. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 23.40 uur  en wenst een ieder fijne feestdagen 
en een goed 2012 toe. 
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