
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 12 juni  2012, aanvang 23.05 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 
De heer W. Zeekant VVD

Mede aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings PvdA, wethouder
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

Afwezig met  kennisgeving:
De heer J.C. Klaver VVD, 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 mevr. Segers in  
geval van hoofdelijke stemming het eerst haar  stem moet uitbrengen.
Er  is bericht  van verhindering  van wethouder Klaver.
  

2. Vaststelling  agenda.
Aan de agenda wordt  het volgende A-punt  toegevoegd: 
- Voorstel  om een krediet  beschikbaar  te stellen voor externe ondersteuning bij  het 
opstellen van een Gemeentelijk  Verkeer en Vervoerplan.
Mevr.  Uitentuis  kondigt  aan dat  haar  fractie een motie vreemd aan de orde van de 
dag zal indienen.

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 mei  2012.
De raad stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.

5. Behandeling  A-punten.

5.1 Voorstel  om een krediet  beschikbaar  te stellen  voor  externe  
ondersteuning  bij  het  opstellen  van een Gemeentelijk  Verkeer  en 
Vervoerplan.
De raad besluit  conform het voorstel om hiervoor ten laste van de algemene 
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reserve een budget van €30.000,-- beschikbaar  te stellen.

Behandeling  B-punten.

6. Voorstel  op basis van het  rapport  “Groenkwaliteit  en Groenonderhoud  
Gemeente  Beemster”.
De heer De Waal dient  namens zijn  fractie de volgende motie in: 

MOTIE

Raadsvergadering van: 12 juni  2012 
Behorende bij  agendapunt: 6 
Onderwerp: Voorstel groenkwaliteit  en groenonderhoud gemeente 

Beemster

Gelezen het voorstel van het college;

gelet op artikel  36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

Overwegende, dat
de voorgenomen bezuiniging  op het beheer van het openbaar groen in  Beemster  
gerealiseerd zal worden.
Daarbij  de kwaliteit  van het groen voldoet aan sober en robuust en gebaseerd op B  
kwaliteit  conform de door CROW gehanteerde systematiek.
Het aantal  vierkante meters openbaar groen dat beheerd moet worden mede door het  
voorgenomen woningbouwprogramma toeneemt.
Het huidige totaal  bedrag voor groenbeheer geen goed inzicht  geeft in  het  
kostenverloop de komende jaren, voor het type beheer met bijbehorend kwaliteit  voor  
duurzaam beheer. En de incidentele kostenbesparingen daarvoor geen goed 
uitgangspunt  zijn.

Besluit:

Het college van B&W van gemeente Beemster op te dragen:
in  begrotingen en jaarverslagen de effecten van het afgesproken nieuwe beheer te 
monitoren
te komen tot specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden indicatoren  
met bijbehorende kengetallen te komen, zoals daar  zijn  de beheerskosten per vierkante  
meter en/of   per inwoner.
De Raad van de gemeente Beemster jaarli jks  in  verslag en begroting de kengetallen op 
te nemen en minimaal  eens in  de 5 jaar  verslag te doen met betrekking tot het beheer 
en onderhoud van het groen.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie is ondertekend door de fracties van PvdA, BPP, D66 en VVD

De heer Commandeur  is tegen de motie. Zijn  fractie vindt  de motie overbodig en dat  
deze het apparaat  met onnodig veel extra  werk  opzadelt.
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De leden Segers, Schagen en Zeekant  geven aan waarom hun fracties achter  de motie 
staan.
Na een schorsing reageert  wethouder Dings op de motie. Het  college geeft ten 
aanzien van de verslaglegging de voorkeur  aan een cyclus van 4 i.p.v. 5 jaar. Het  
college heeft  tevens nog wat  tijd  nodig om te bekijken wat  de personele consequenties 
van de motie zijn.
De voorzitter  stelt  vast, dat het voorstel van het college unaniem is aangenomen en 
de motie is aangenomen met 11 stemmen voor en 2 stemmen (leden fractie CDA) 
tegen.
Het  college komt  met een nader voorstel nadat  de personele consequenties van de 
moties zijn  onderzocht. 

7. Voorstel  om in  beginsel medewerking  te verlenen  aan de herbouw  van een 
schuur  (paardenstal/koetshuis)  en realisatie  van een paardenbak  op perceel  
Zuiderweg  18a. 
De heer Smit  vraagt  o.a. naar  de status van de beleidsnota Polder Paarden als het 
bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld.
De leden De Lange, Helder-Pauw en De Waal geven namens hun fracties te kennen 
akkoord te gaan met het voorstel van het college. De heer Fabriek  uit  twijfels.
Wethouder Hefting  beantwoordt  de vragen van de heer Smit.  Hij  deelt  mee, dat de 
nota Polder Paarden na vaststelling  van het bestemmingsplan Buitengebied in  stand 
blijft.  De harde bepalingen staan in  het bestemmingsplan.
De heer Smit  zegt dat de beantwoording van de wethouder zijn  fractie aanleiding 
geeft tot  het indienen van een motie. Deze luidt  aldus:

MOTIE

Raadsvergadering van: 12 juni  2012 
Behorende bij  agendapunt: 7
Onderwerp: Beleidsnota Polder Paarden, paardenhouderijen en paardenbakken en 

vastlegging beleid in  bestemmingsplan Buitengebied  
2012

Gelezen het voorstel van het college

Gelet op artikel  36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

Overwegende dat  naar  aanleiding van behandeling van het agendapunt  11 van de 
commissievergadering  22 mei 2012 is gebleken dat

- het onderdeel ‘paardenbakken’ uit  de beleidsnota Polder Paarden,  
‘paardenhouderijen en paardenbakken’ als beleidsdocument niet strikt  wordt  
en kan worden  toegepast, 

- het onderdeel ‘paardenbakken’ kan leiden tot willekeur,  tot rechtsongelijkheid  
bij  burgers en bedrijven. 

Draagt het college op: 
a. Het onderdeel ‘Paardenbakken bij  particulieren’ uit  de beleidsnotitie te 

evalueren en aan te passen.
b. De voorwaarden voor het realiseren van een paardenbak bij  een 

woonbestemming  uit  de notitie te verwijderen en te verplaatsen.

Besluitenlijst  vergadering gemeenteraad  12-6-2012                                         blz. 3 
van 5



c. De voorwaarden voor wat betreft de punten d, g, h en i  op hoofdlijnen te 
betrekken in  de omgevingsnota, toelichting  bestemmingsplan Buitengebied  
2012 en meer specifiek bij  het onderdeel 5.4 Beschermen, behouden en 
ontwikkelen.

d. De strikt  noodzakelijk  voorwaarden a, b, c, e, f, j, k, l,  m, n en o op te nemen in  
de planregels van het bestemmingsplan  buitengebied 2012.

En gaan over tot de orde van de dag.

De fractie van D66

De leden De Lange, Helder-Pauw en De Waal vinden, dat de motie thuishoort  bij  de 
behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied. De heer Fabriek  heeft  moeite 
met de afwijking  van de nota Polder Paarden.
De voorzitter  brengt  eerst het voorstel van het college in  stemming. Dit  voorstel  
wordt  aangenomen met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Tegen stemmen de 
leden van het CDA en D66. Vervolgens wordt  de motie in  stemming gebracht. De 
voorzitter  stelt  vast dat de motie is verworpen met 8 stemmen voor en 5 stemmen 
(van de leden van CDA en D66) tegen.

8. Ingekomen  stukken
De raad besluit  de ingekomen stukken conform de voorstellen van het 
raadspresidium  af te doen.

9. Mededelingen.
Er  zijn  geen mededelingen.

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

11. Motie  vreemd  aan de orde van de dag van de BPP.
De heer De Lange leest de volgende motie voor:

 

MOTIE  VREEMD  AAN DE ORDE VAN DE DAG

Raadsvergadering van: 12 juni  2012 
Onderwerp: Besluitvormingstraject ambtelijke samenwerking met

 Purmerend

Gelezen het voorstel van het college bij  brief van 30 mei 2012

Gelet op artikel  36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

Overwegende, dat het voorgestelde tijdpad  om te komen tot besluitvorming door de 
raad,  recht doet aan de gemaakte afspraken in  januari  2012 en tijdens de workshop  
in  april  2012.
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Gezien het standpunt  van de ondernemingsraad en de onzekerheid waarin  zij  verkeert  
en de kostbare tijd  die verloren gaat in  de communicatie naar  onze inwoners.  
(voorlichtingstraject)

Draagt het college op met een voorstel te komen opdat de raad op 10 juli  2012 een 
besluit  kan nemen over de ambtelijke samenwerking met Purmerend.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door de fracties van BPP, PvdA en VVD.

De heer De Lange licht  de motie nader toe.
De leden Segers, Commandeur , Van den Berg en Zeekant  geven aan waarom zij  niet  
of wel achter  de motie staan. 
Na een schorsing deelt  de voorzitter  namens het college mee, dat het college deze 
motie ontraadt.  Na gehouden discussie stelt  de voorzitter  voor om de leden op 3 juli  
a.s. in  het bezit  te stellen van stukken over de voorbereiding van de ambtelijke  
samenwerking  met Purmerend met daarbij  een planning voor het verdere proces. 
Hierbij  is dan tevens aangegeven wat  wel en wat  niet  lukt  binnen de aangegeven 
termijnen. In  de vergadering van de raadscommissie op 10 juli  a.s. kan over de 
planning worden gediscussieerd.
Na een schorsing zegt de heer De Lange , dat zijn  fractie wil  dat op 10 juli  het tijdpad 
wordt  vastgesteld. Tevens wil  hij  op 4 september behandeling van de plannen in  de 
raadscommissie en vaststelling  door de raad in  de raadsvergadering op 11 september. 

De voorzitter  brengt  de motie in  stemming. De motie wordt  verworpen met 9 
stemmen tegen en 4 stemmen (van de leden van de BPP) voor. 
De voorzitter  herhaalt  zijn  eerdere mededeling over beschikbaarstelling  van stukken 
op 3 juli  a.s.

12. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 00.35 uur.  

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 26 juni  2012

de voorzitter, de griffier,

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