
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 14 februari,  aanvang  18.10 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 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:
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder

Op uitnodiging  aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings PvdA, wethouder
De heer J.C. Klaver VVD, wethouder
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

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 de mevr. Helder-
Pauw 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  tot  het verlenen van medewerking  aan het vestigen van een 
fruitboombedrijf  met enkele andere voorzieningen op het perceel Noorddijk  25 te 
Noordbeemster.
- Voorstel  tot  het vaststellen van het controleprotocol ten behoeve van de 
jaarrekening 2011 en volgende jaren.
Tevens is het volgende B-punt  toegevoegd: Voorstel tot  het nemen van een 
voorbereidingsbesluit  voor het terrein  tussen Volgerweg 120 en 120a te 
Zuidoostbeemster.

3. Inventarisatie  spreekrecht  burgers aan de hand  van de bij  de griffier  
gemelde zaken.
Mevr.  R.H. Ernsting-Nijdam heeft zich aangemeld om bij  agendapunt  6 (ingekomen 
stuk  nr.  7) in  te spreken. Mevr. Ernsting  is niet  aanwezig.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 24 januari  2012.
De raad stelt  de besluitenlijst  ongewijzigd vast.

5. Behandeling  A-punten.
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5.1 Voorstel  tot  het  verlenen  van medewerking  aan het  vestigen  van een 
fruitboombedrijf  met  enkele  andere  voorzieningen  op het  perceel  
Noorddijk  25 te Noordbeemster .
De raad besluit  conform het voorstel.

5.2 Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  controleprotocol  ten  behoeve van de 
jaarrekening  2011 en volgende jaren.
De raad besluit  conform het voorstel.

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

6. Voorstel  tot  het  nemen van een voorbereidingsbesluit  voor  het  terrein  
tussen Volgerweg  120 en 120a te Zuidoostbeemster.
De raad besluit  conform het voorstel. 
De heer Commandeur  zegt bij  de behandeling van het bestemmingsplan 
Buitengebied op deze zaak terug te zullen komen.

7. Ingekomen  stukken.
Op verzoek van mevr. Segers wordt  besloten de notitie  “Evaluatie Wmo beleidsnota 
2008-2011” te agenderen voor de volgende vergadering van de raadscommissie.
De voorzitter  beantwoordt  een vraag van de heer Groot over een passage in  het 
jaarverslag van de Commissie voor de Bezwaarschriften  Beemster 2010 (ingekomen 
stuk  nr.  2). 
De raad krijgt  t.z.t. een voorstel  tot  het elders onderbrengen van deze commissie.
De raad besluit  de ingekomen stukken 2 t/m 6 voor kennisgeving aan te nemen.
Bij  ingekomen stuk  7 (correspondentie met de dorpsraad Zuidoostbeemster over de 
bouw van een brandweerpost in  Zuidoostbeemster) licht  de heer Zeekant  de volgende 
motie van zijn  fractie toe:

MOTIE

Raadsvergadering van: 14 februari  2012 
Behorende bij  agendapunt: 6 (ingekomen stuk nr.  7)
Onderwerp: Brandweerpost te Zuidoostbeemster

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

Overwegende, dat het college heeft besloten akkoord te gaan met het herziene ontwerp  
van een brandweerpost op de locatie Zuiderweg/Zuiddijk  te Zuidoostbeemster.

Dat een brandweerpost op deze locatie en zeker als die gebouwd wordt  volgens een van  
de tot nu toe getoonde ontwerpen, enorme afbreuk zal doen aan de aanblik  van de 
entree van Zuidoostbeemster.

Dat het terrein  bij  de voormalige speeltuin  De Spelemei aan de Dirk  Dekkerstraat  in  
alle opzichten een veel betere locatie is voor een brandweerpost en dat  geldt  nog eens 
extra als het Kolkpad binnen afzienbare tijd  naar  de Zuiddijk  wordt  doorgetrokken  
teneinde de Zuiderweg verkeersluw te maken.
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Draagt het college op om geen brandweerpost op de locatie Zuiderweg/Zuiddijk  te 
realiseren maar  in  plaats daarvan een plan te maken voor een brandweerpost aan de 
Dirk  Dekkerstraat  ter hoogte van de voormalige speeltuin  De Spelemei. 

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de VVD

Na een schorsing stelt  de voorzitter  de motie aan de orde.
Op voorstel van mevr. Segers voegt de fractie van de VVD de volgende  passage toe 
aan de geformuleerde opdracht  aan het college: “of een andere geschikte locatie”.
De voorzitter  laat  namens het college weten, dat het college de motie ontraadt.
Bij  hoofdelijke stemming wordt  de motie verworpen met 6 stemmen voor en 7 
stemmen tegen.
Voor stemmen de leden van fracties van D66 en de VVD alsmede de heer Fabriek  
(CDA).
Hiermee besluit  de raad tevens conform het voorstel van het raadspresidium  om deze 
zaak hiermee als afgedaan te beschouwen.
De raad besluit  vervolgens om conform het voorstel van het raadspresidium  om 
kennis te nemen van het dossier bestuurlijke  toekomst Stadsregio Amsterdam en 
zich uit  te spreken voor voortzetting  van de gemeentelijke samenwerking in  de 
Stadsregio Amsterdam, ook nadat  de + uit  de Wgr verdwijnt.

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

9. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 19.00 uur.

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 28 februari  2012

de voorzitter, de griffier,

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