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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 
Mevrouw R.H. Uitentuis   BPP 
De heer A.N. Commandeur  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 
        
MedeMedeMedeMede aanwezig: aanwezig: aanwezig: 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 
 
Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:    
De heer L.D.J. Fabriek   CDA 
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
    
    
 
 

 
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 De Lange in geval van hoof-
delijke stemming het eerst zijn stem moet uitbrengen. 
Er is bericht van verhindering ingekomen van de leden Fabriek en Schagen. 
   

2.2.2.2. Vaststellen agendaVaststellen agendaVaststellen agendaVaststellen agenda....    
De raad besluit om aan de agenda de volgende A-punten toe te voegen: 
- Voorstel tot het vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commis-
sieleden Beemster 2012. 
- Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van een vrijloopstal 
op perceel Middenweg 107. 
- Voorstel tot het verlenen van planlogische medewerking aan het realiseren van 2 apparte-
menten op perceel Rijperweg 62. 
- Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling SPOORraad.    
    

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. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2012Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2012Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2012Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2012 
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
Naar aanleiding van de tekst bij agendapunt 5h merkt de heer De Waal op, dat zijn fractie  
tegen is als het gaat om de mogelijkheid om bij bedrijven een extra functieaanduiding toe te 
passen. 
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5.5.5.5. AAAA----puntenpuntenpuntenpunten....    
 

5a.5a.5a.5a.    Voorstel tot het vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raadsVoorstel tot het vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raadsVoorstel tot het vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raadsVoorstel tot het vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raads---- en commi en commi en commi en commis-s-s-s-
sieleden Beesieleden Beesieleden Beesieleden Beemmmmster 2012.ster 2012.ster 2012.ster 2012.  
De raad besluit conform het voorstel. 
    

5b.5b.5b.5b.    Voorstel tot het verlenen Voorstel tot het verlenen Voorstel tot het verlenen Voorstel tot het verlenen van planologische medewevan planologische medewevan planologische medewevan planologische medewerrrrking aan de bouw van een vrijloopstal king aan de bouw van een vrijloopstal king aan de bouw van een vrijloopstal king aan de bouw van een vrijloopstal 
op perceel Middenweg 107.op perceel Middenweg 107.op perceel Middenweg 107.op perceel Middenweg 107.  
De raad besluit conform het voorstel. 
 

5c.5c.5c.5c.    Voorstel tot het verlenen van planlogische medeweVoorstel tot het verlenen van planlogische medeweVoorstel tot het verlenen van planlogische medeweVoorstel tot het verlenen van planlogische medewerrrrking aan het realiseren van 2 appartking aan het realiseren van 2 appartking aan het realiseren van 2 appartking aan het realiseren van 2 apparte-e-e-e-
menten op perceel Rimenten op perceel Rimenten op perceel Rimenten op perceel Rijjjjperweg 62.perweg 62.perweg 62.perweg 62.    
De raad besluit conform het voorstel. 
 

5d.5d.5d.5d.    Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling SPOORVoorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling SPOORVoorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling SPOORVoorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling SPOOR----raad.raad.raad.raad.    
De raad besluit conform het voorstel.    
    

6.6.6.6. BeBeBeBenoemen lid rekenkamercommissie Beemster, Graftnoemen lid rekenkamercommissie Beemster, Graftnoemen lid rekenkamercommissie Beemster, Graftnoemen lid rekenkamercommissie Beemster, Graft----De Rijp, Schermer en Zeevang.De Rijp, Schermer en Zeevang.De Rijp, Schermer en Zeevang.De Rijp, Schermer en Zeevang.    
De raad besluit bij acclamatie mevr. A.G. van Meerten tot lid van de rekenkamercommissie te 
benoemen. 
    

7.7.7.7. Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken    
De raad besluit de ingekomen stukken 1 t/m 4 conform de voorstellen van het raadspresidi-
um voor kennisgeving aan te nemen. 
De heer Groot stelt na de toelichting van wethouder Klaver voor om de brief van Gedeputeer-
de Staten over de financiële positie van Beemster (ingekomen stuk nr. 5) voor een commis-
sievergadering te agenderen. Na enige discussie wordt op voorstel van de voorzitter besloten 
om deze brief als afzonderlijk agendapunt te agenderen voor de begrotingsraad op 13 no-
vember 2012. 
Conform het voorstel van het raadspresidium wordt besloten om de brief van de gemeente 
Wormerland over de ontwerpbegroting 2013 (ingekomen stuk nr. 6) voor kennisgeving aan te 
nemen. 
Ingekomen stuk nr. 7 (brief Gedeputeerde Staten met een reactieve aanwijzing ten aanzien 
van het bestemmingsplan Buitengebied 2012) is eerder vanavond in de raadscommissie aan 
de orde geweest. 
    

8.8.8.8. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen. 
Wethouder Klaver merkt op, dat het raadspresidium zal worden gevraagd om ter voorberei-
ding van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan de raad voor te stellen een kaderstellen-
de werkgroep in te stellen.  
De leden Commandeur en De Lange maken de organisatie en de vrijwilligers een groot com-
pliment voor de Feestweek Beemster 400. De andere leden sluiten zich hierbij aan. 

 
9.9.9.9. 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.    
    

10.10.10.10. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.  
    
    
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 9 oktober 2012 
 
 
de voorzitter,  de griffier, 
 
 
H.N.G. Brinkman C.J. Jonges.  


