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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 J.W.T. Smit   D66  
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 
Mevrouw C. van den Berg  PvdA  
De heer G.J.M. Groot   D66 
 
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. 
Er is bericht van verhindering van de burgemeester en de leden Van den Berg en Groot.  
Er zijn 2 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    
Aan de agenda wordt het volgende A-punt toegevoegd:  
- Voorstel om het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vrij te geven voor de 
formele procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening. 
 

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 gemelbij de griffier gemelbij de griffier gemelbij de griffier gemelde zde zde zde zaaaakenkenkenken....    
Er hebben zich drie insprekers aangemeld: 
- de heer C. Lourens, namens de dorpsraad Noordbeemster; 
- mevr. C. Bleesing, namens de buurtvereniging Rondom de Rotondes en buurtvereniging  
Noordbeemster ; 

- mevr. A. van der Helm, ouder van 3 leerlingen van obs De Bonte Klaver   
De insprekers spreken in over het onderwerp obs De Bonte Klaver. 
De griffier licht desgevraagd het spreekrecht voor burgers tijdens raadsvergaderingen toe. 
 
De heer Lourens heeft vragen over de procedure en de rol van de raad bij sluiting van de 
school. In het belang van de leefbaarheid van Noordbeemster doet hij een beroep op de raad 
om het schoolgebouw voor de gemeenschap te behouden. Hij beantwoordt vragen van enkele 
fractievertegenwoordigers. 
Mevr. Bleesing schetst het belang van het schoolgebouw voor de gemeenschap van Noord-
beemster. Als dit gebouw zou niet meer voor verenigingactiviteiten beschikbaar zou zijn dan is 
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dat de doodsteek voor de leefbaarheid van Noordbeemster, aldus mevr. Bleesing. 
Zij beantwoordt vragen van enkele fractievertegenwoordigers. 
Mevr. Van der Helm zegt, dat het bericht over sluiting van de school heel hard is aangeko-
men. Het behoud van de leefbaarheid van Noordbeemster houdt de bewoners heel erg bezig. 
Zij beantwoordt vragen van enkele fractievertegenwoordigers. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergadering van  van  van  van 10 april 10 april 10 april 10 april 2012201220122012....    
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5. BBBBehandelingehandelingehandelingehandeling A A A A----punten.punten.punten.punten.    
 
5.1 VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel om het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vrij te geven voor om het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vrij te geven voor om het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vrij te geven voor om het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vrij te geven voor 

de formele procedude formele procedude formele procedude formele procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening.re op grond van de Wet ruimtelijke ordening.re op grond van de Wet ruimtelijke ordening.re op grond van de Wet ruimtelijke ordening.    
De raad besluit conform het voorstel. 
 

Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----punten.punten.punten.punten.    
Er zijn geen B-punten. 
    

6.6.6.6. Ingekomen stuIngekomen stuIngekomen stuIngekomen stukkkkken.ken.ken.ken.    
De ingekomen stukken worden conform het voorstel van het raadspresidium voor kennisge-
ving aangenomen. 
    

7.7.7.7. MedeMedeMedeMededelingen.delingen.delingen.delingen. 
Er zijn geen mededelingen. 
 

8.8.8.8. 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. 
    

9.9.9.9. Behandeling twee moties vreemd aan dBehandeling twee moties vreemd aan dBehandeling twee moties vreemd aan dBehandeling twee moties vreemd aan de orde van de dag.e orde van de dag.e orde van de dag.e orde van de dag.    
De voorzitter licht toe dat hij als plaatsvervangend voorzitter tevens raadslid ook aan een 
stemming in de raad mag deelnemen. 
De heer Schagen licht de volgende motie van de BPP toe: 
 
    Motie over behoud obs De Bonte KlaverMotie over behoud obs De Bonte KlaverMotie over behoud obs De Bonte KlaverMotie over behoud obs De Bonte Klaver 
 
De gemeenteraad van Beemster in vergadering bijeen op 24 april 2012 
 
overwegende, dat: 
 
1. Op de obs De Bonte Klaver sprake is van een noodtoestand ten gevolge van het vertrek  
  van leerlingen naar andere scholen. 
2. Er sprake is van draagvlak bij de ouders, mits er voor de komende jaren zicht is op goed  
  onderwijs, tenminste 8 klassen verdeeld in 3 groepen en voor- en naschoolse opvang. 
3. Het voortbestaan van de obs De Bonte Klaver nu afhangt van doortastend samenwerken  
  met alle betrokken partijen. 
 
roept het college op: 
 
1. Direct maatregelen te onderzoeken die een doorstart van de school mogelijk maken.  
  Dit in goed overleg met SPOOR  en de ouders.  
2.  Aan de gemeenteraad van Beemster een plan van aanpak ter besluitvorming  voor te leg- 
  gen waardoor de school nog tenminste 2 jaar kan worden voortgezet. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
BPP CDA D66 VVD 
 
De heer De Waal licht toe waarom hij de motie niet steunt. Hij heeft diep respect voor de wijze 
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waarop zijn fractiegenoot zich als directeur van de school in de afgelopen 5 jaar heeft ingezet 
voor het duurzaam voortbestaan van De Bonte Klaver. Hij vindt, dat de raad met deze motie 
de school en direct betrokkenen een worst voorhoudt. 
Na een korte toelichting van enkele fractievertegenwoordigers schorst de voorzitter de verga-
dering op verzoek van loco-burgemeester Hefting. 
Na heropening geeft hij het woord aan wethouder Klaver. 
Wethouder Klaver zegt aan onderdeel 1 van de motie te zullen voldoen en zegt toe de raad zo 
spoedig mogelijk een plan van aanpak te zullen aanbieden (onderdeel 2 van de motie).  
De leden Schagen, Segers, Commandeur en Helder-Pauw laten weten tevreden te zijn over de 
reactie van wethouder Klaver. 
Hierna brengt de voorzitter de motie in stemming. De motie wordt aangenomen met 10 stem-
men voor en 1 stem (van de heer De Waal) tegen. 
 
Hierna leest mevr. Segers de volgende motie van D66 voor: 
 
     Motie van treurnisMotie van treurnisMotie van treurnisMotie van treurnis    
    
De gemeenteraad van Beemster in vergadering bijeen op 24 april 2012; 
 
overwegende, dat 
 
- de raad de laatste 1,5 jaar niet geïnformeerd is over de stand van zaken met betrekking  
  tot de obs De Bonte Klaver; 
- de raad geïnformeerd is nadat het leerlingenaantal zover is gedaald dat SPOOR tot slui- 
  ting heeft besloten. 
 
spreekt zijn treurnis uit over de wijze waarop wethouder Klaver zijn plicht om de raad ade-
quaat te informeren heeft vervuld. 
 
Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid niet tijdig heeft kunnen 
nemen. 
Dit nemen wij de wethouder kwalijk. 
De raad gaat ervan uit, dat hij altijd geïnformeerd wordt over zaken waar hij over gaat. En wel 
in een vroeg stadium. 
 
BPP CDA D66 PvdA VVD 
 
Na een korte reactie van enkele fractievertegenwoordigers geeft wethouder Klaver toe, dat de 
raad in een laat stadium is geïnformeerd. Het is jammer, zo merkt hij op. 
De voorzitter brengt de motie in stemming en stelt vast dat de motie unaniem is aangeno-
men. 
    

10.10.10.10. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.  
    
    
    
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 8 mei 2012 
 
 
de voorzitter,  de griffier, 
 
 
H.N.G. Brinkman C.J. Jonges.  
 

AAAAan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.an deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.an deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.an 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.    
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