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Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    
De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester, voorzitter 
De heer H. Jager   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.J.M. Schagen   BPP 
De heer L.D.J. Fabriek   CDA 
 
 

 
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 mevrouw Uitentuis, in geval van 
hoofdelijke stemming, het eerst haar zijn stem moet uitbrengen. 
   

2.2.2.2. Vaststellen agendaVaststellen agendaVaststellen agendaVaststellen agenda....    
De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.    

    
3.3.3.3. Voorstel over samenwerking Beemster en PurmerendVoorstel over samenwerking Beemster en PurmerendVoorstel over samenwerking Beemster en PurmerendVoorstel over samenwerking Beemster en Purmerend 

De leden De Lange, Segers, Zeekant, Van den Berg en Commandeur geven hun standpunten 
van hun fracties na de eerdere beraadslaging in de raadscommissie en over de ingediende 
amendementen.  
Na een schorsing beantwoorden de voorzitter en wethouder Klaver enkele vragen van me-
vrouw Segers. Hierna brengt de heer Commandeur een namens de fracties van BPP, CDA, 
PvdA en VVD gesteund amendement in: 
 
De gemeenteraad van Beemster, in vergadering bijeen op 18 september 2012, 
 

- gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met betrek-
king tot de ambtelijke samenwerking Beemster – Purmerend, 

- concluderend dat de financiële kaders voor de samenwerking strakker moeten wor-
den vastgelegd 

- ondersteunt de Ondernemingsraad in haar zorg om een solide sociaal plan voor álle 
werknemers van de gemeente Beemster 
 
besluit het voorstel aan te passen als onderstaand  



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad  18-9-2012                                         blz. 2 van 3 
 

  

a. De notitie ‘Welke gemeentelijke taken naar Purmerend’ te zien als de uitkomst van 

het op 17 februari 2011 gevraagde onderzoek naar welke taken overgedragen zou-

den kunnen worden naar Purmerend. 

b. De notitie ‘Uitwerking op hoofdlijnen samenwerking Beemster en Purmerend’ te zien 

als het antwoord op de vraag op welke wijze de beoogde samenwerking vorm kan 

worden gegeven. 

c. Op basis van deze notities te besluiten dat het overgrote deel van de taken van 

Beemster vanaf 1 januari 2014 door Purmerend zal worden uitgevoerd, onder regie 

van Beemster en binnen de door het gemeentebestuur van Beemster te bepalen fi-

nanciële en inhoudelijke kaders. 

d. De communicatieplannen als richtinggevend te beschouwen. 

e. Het college op te dragen in december 2012 een overzicht aan de gemeenteraad aan 

te bieden waaruit blijkt dat de begrotingskaders voor 2014 en verder, zoals vastge-

steld in de meerjarenraming, ook in de nieuwe samenwerkingsvorm haalbaar zijn. 

f. Het college op te dragen zorg te dragen voor driemaandelijkse rapportages van de 

stuurgroep over de voortgang van het proces, waarbij mogelijke knelpunten kunnen 

worden voorgelegd. 

g. In januari 2013 in de gemeenteraad te spreken over de meest recente gegevens om-

trent de financiële gevolgen en de gevolgen voor het ambtelijk apparaat en op basis 

daarvan de besluitvorming af te ronden.. 

h. In te stemmen met het voorstel een krediet van totaal €170.000 uit te trekken voor 

de werkzaamheden in het komend jaar, ten laste te brengen van de Algemene reser-

ve. 

 

Namens de fracties van de BPP, CDA, PvdA en VVD 

 

De leden Commandeur, De Lange en Van den Berg bevestigen dat hiermee de eerder door 

hen ingediende amendementen zijn ingetrokken. Mevrouw Segers zegt dat de fractie van 

D66 niet kan instemmen met het voorliggende besluit. 

 

Aansluitend vindt hoofdelijke stemming plaats. Voor stemmen de aanwezige leden van BPP, 

CDA, PvdA en VVD en tegen stemmen de leden van de fractie van D66. De heer Commandeur 

legt nog een stemverklaring af.  

De voorzitter stelt vast dat het voorstel met 8 stemmen voor en 3 stemmen tegen (2 leden 

zijn afwezig) is aangenomen en schorst voor 5 minuten de vergadering. 

 

Na schorsing geeft de voorzitter nog een korte beschouwing van het zojuist in meerderheid 

genomen raadsbesluit. 

  

4. Voorstel om naar aanleiding van de namens Kids BV ingVoorstel om naar aanleiding van de namens Kids BV ingVoorstel om naar aanleiding van de namens Kids BV ingVoorstel om naar aanleiding van de namens Kids BV ingeeeediende zienswijze een definitief diende zienswijze een definitief diende zienswijze een definitief diende zienswijze een definitief 
besluit te nemen besluit te nemen besluit te nemen besluit te nemen over vestiging van een kinderdagverblijf in het voormalige politiebover vestiging van een kinderdagverblijf in het voormalige politiebover vestiging van een kinderdagverblijf in het voormalige politiebover vestiging van een kinderdagverblijf in het voormalige politiebuuuureau aan reau aan reau aan reau aan 
de H.M. van Randwijklaan. de H.M. van Randwijklaan. de H.M. van Randwijklaan. de H.M. van Randwijklaan.     
De fracties van de PvdA en VVD zijn voor het verlenen van planologische medewerking aan 
vestiging van het kinderdagverblijf. De fracties van BPP, CDA en D66 blijven onder handha-
ving van de eerdere motivering tegen het verlenen van planologische medewerking aan vesti-
ging van het kinderdagverblijf.  
De voorzitter stelt vast, dat de raad in meerderheid heeft besloten om geen planologische 
medewerking te verlenen aan de vestiging van een kinderdagverblijf en tevens om een ‘ver-
klaring van geen bedenkingen’ niet af te geven wegens strijd met een goede ruimtelijke orde-
ning. 
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5.5.5.5. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.  
    
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 9 oktober 2012 
 
 
de voorzitter,    de griffier, 
 
 
H.N.G. Brinkman   C.J. Jonges.  


