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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 13 13 13 13 
maart 2012maart 2012maart 2012maart 2012, , , , aanvang aanvang aanvang aanvang 21.321.321.321.35555    uur in de raadzaal te Middenbeeuur in de raadzaal te Middenbeeuur in de raadzaal te Middenbeeuur 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 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 W. Zeekant   VVD 
    
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 Smit in geval van hoofdelij-
ke stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    
Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd:  
- Voorstel om kennis te nemen van het Plan van aanpak handhavingsbeleid. 
- Voorstel om medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het perceel Noorder-
pad 3 te Zuidoostbeemster. 
- Voorstel tot het vaststellen van de Verordening klachtencommissie toewijzing corporatiewo-
ningen voor Beemster 2012. 
- Voorstel om kennis te nemen van de transitie werkvoorziening Zaanstreek-Waterland. 
- Voorstel tot het vaststellen van verordeningen i.v.m. wijziging van de Wet werk en bijstand 
vanaf 1 januari 2012. 
 

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. VaVaVaVaststellen besluitenlijst van de vergaderingststellen besluitenlijst van de vergaderingststellen besluitenlijst van de vergaderingststellen besluitenlijst van de vergadering van  van  van  van 28282828 februari februari februari februari 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 omomomom    kennis te nemen van het Plan van aanpak handhavingsbeleidkennis te nemen van het Plan van aanpak handhavingsbeleidkennis te nemen van het Plan van aanpak handhavingsbeleidkennis te nemen van het Plan van aanpak handhavingsbeleid....    

De raad besluit conform het voorstel. 
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5.25.25.25.2 VoorstVoorstVoorstVoorstelelelel om medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het perceel Nooom medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het perceel Nooom medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het perceel Nooom medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het perceel Noor-r-r-r-
derpad 3 te Zuidoostbeemsterderpad 3 te Zuidoostbeemsterderpad 3 te Zuidoostbeemsterderpad 3 te Zuidoostbeemster.... 
De raad besluit conform het voorstel. 
    

5.35.35.35.3 Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de Verordening klachtencommissie toewijzing corporatitot het vaststellen van de Verordening klachtencommissie toewijzing corporatitot het vaststellen van de Verordening klachtencommissie toewijzing corporatitot het vaststellen van de Verordening klachtencommissie toewijzing corporatie-e-e-e-
woningen voor Beemster 2woningen voor Beemster 2woningen voor Beemster 2woningen voor Beemster 2012.012.012.012.    
De raad besluit conform het voorstel. 
    

5.45.45.45.4 Voorstel om kennis te nemen van de transitie werkvoorziening ZaanstreekVoorstel om kennis te nemen van de transitie werkvoorziening ZaanstreekVoorstel om kennis te nemen van de transitie werkvoorziening ZaanstreekVoorstel om kennis te nemen van de transitie werkvoorziening Zaanstreek----Waterland.Waterland.Waterland.Waterland.    
De raad besluit conform het voorstel. 
 

5.5 Voorstel tot het vaststellen van verordeningen i.v.m. wijziging van de Wet werk en biVoorstel tot het vaststellen van verordeningen i.v.m. wijziging van de Wet werk en biVoorstel tot het vaststellen van verordeningen i.v.m. wijziging van de Wet werk en biVoorstel tot het vaststellen van verordeningen i.v.m. wijziging van de Wet werk en bij-j-j-j-
stanstanstanstand vanaf 1 januari 2012.d vanaf 1 januari 2012.d vanaf 1 januari 2012.d vanaf 1 januari 2012.  
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. BBBB----punten.punten.punten.punten.    
Er zijn geen B-punten. 
    

7.7.7.7. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het raadspresidium afgedaan. 
    

8.8.8.8. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen. 
Na een mededeling van mevr. Van den Berg over een ingekomen motie van de raad van  
Langedijk wordt afgesproken hierop in een volgende vergadering terug te komen. 
 

9.9.9.9. VVVVerslaglegging door vertegenwoordigers van derslaglegging door vertegenwoordigers van derslaglegging door vertegenwoordigers van derslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van e raad in besturen of in commissies van e raad in besturen of in commissies van e 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.  
    

10.10.10.10. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.  
Hij verzoekt de leden op 27 maart 2012 om 19.00 uur aanwezig te zijn. Dit om o.l.v. de com-
municatiemedewerkster te kijken naar de instelling van de cameraposities en de wijze waar-
op de raadsleden en commissieleden in beeld komen tijdens vergaderingen.    
    
    
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 27 maart 2012 
 
 
de voorzitter,   de griffier, 
 
 
H.N.G. Brinkman  C.J. Jonges.  
 
 
 

    

    

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.    Voor eventuele informatie kan men Voor eventuele informatie kan men Voor eventuele informatie kan men Voor eventuele informatie kan men 

zich wenden tot het gemeentehuis.zich wenden tot het gemeentehuis.zich wenden tot het gemeentehuis.zich wenden tot het gemeentehuis.    

 


