Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op 7 mei 2013, aanvang 23.00 uur in de raadzaal te Middenbeemster
Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer C.J. Jonges
De heer M. Bakker
De heer N.C.M. de Lange
De heer L.J.M. Schagen
Mevrouw R.H. Uitentuis
De heer A.N. Commandeur
De heer L.D.J. Fabriek
De heer G.J.M. Groot
Mevrouw A.M.J. Segers
De heer J.W.T. Smit
Mevrouw C. van den Berg
De heer P.C. de Waal
Mevrouw E.J. Helder-Pauw
De heer W. Zeekant

voorzitter, burgemeester
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
CDA
D66
D66
D66
PvdA
PvdA
VVD
VVD

Mede aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings
De heer G.H. Hefting
De heer J.C. Klaver
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks

PvdA, wethouder
BPP, wethouder
VVD, wethouder
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 mevr. Uitentuis in geval van hoofdelijke stemming het
eerst haar stem moet uitbrengen.
2. Vaststellen agenda.
De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.
Aan de agenda worden de volgende A-punten uit de vanavond gehouden
commissievergadering toegevoegd:
- Voorstel over besteding budget kinderraad.
- Voorstel om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van
voorbereiding ICT samenwerking Beemster en Purmerend.
- Voorstel tot het vaststellen van de Visie Marktplein.
- Voorstel tot het vaststellen van de verordening Starterslening Beemster 2013.
De heer De Lange laat weten dat zijn fractie de eerder aangekondigde motie vreemd
aan de orde van de dag, in de volgende raadsvergadering zal indienen.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier
gemelde zaken.
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 16 april 2013.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.
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5. A-punten.
5a. Voorstel over besteding budget Kinderraad.
De raad besluit akkoord te gaan met het voorstel van de kinderraad om een tasje met
gadgets uit te reiken aan alle leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente en
posters op te hangen voor verkeersveiligheid.
5b. Voorstel om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve
van voorbereiding ICT samenwerking Beemster en Purmerend.
De raad besluit conform het voorstel om kennis te nemen van de door het college
gemaakte keuzes en een voorbereidingskrediet van €400.000,-- beschikbaar te stellen
voor de integratiekosten ten behoeve van de aanpassing van de Purmerendse ICTsystemen, voor de uitvoering van het werk voor de gemeente Beemster.
5c. Voorstel tot het vaststellen van de Visie Marktplein.
De raad besluit conform het voorstel de visie over het Marktplein ‘Dynamiek en
evenwicht op het Marktplein’ vast te stellen.
5d. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Starterslening Beemster
2013.
De raadbesluit conform het voorstel.

Behandeling B-punten (agendapunten, die naar verwachting discussie
opleveren.

6. Voorstel tot het vaststellen van het Waterplan Beemster, tot het bekrachtigen
van de samenwerking met het hoogheemraadschap en van het
uitvoeringsprogramma alsmede om akkoord te gaan met de financiering.
De heer Schagen dient namens zijn fractie het volgende amendement in:
Raadsvergadering 7 mei 2013
Agendapunt 6: Voorstel tot het vaststellen van het Waterplan Beemster.
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013, nr.
R-2013-199;
Gelet op artikel 147b Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.
Overwegende dat:
1) In het Nationaal Bestuursakkoord water is overeengekomen dat elke gemeente in
overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een Waterplan
opstelt.
2) Dit Waterplan een overzicht geeft van de verschillende beleidsontwikkelingen in
het waterbeheer, die de gemeente raken.
3) In een gezamenlijke visie, ambities en knelpunten te benoemen.
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4) Een maatregelenpakket op te stellen die de ambities waarmaken.
5) De samenwerking tussen gemeente en HHNK te versterken op het beleidsterrein
water.
Stellen wij de raad van Beemster voor de volgende tekst toe te voegen aan het Waterplan
Beemster:
“Het resterende watersaldo met een equivalent van 3,6 ha is verkregen door zowel
gemeentelijke prestatie als door inzet van de agrarische sector.
En zal worden ingezet voor zowel berging in de nieuwbouwwijk De Keyser in
Middenbeemster als bij knelpunten in de agrarische bedrijfsvoering”.
De fractie van de Beemster Polder Partij
Wethouder Klaver zegt uit de voeten te kunnen met het amendement. Hij zegt toe, dat
naar rato van belangrijkheid zal worden omgegaan met het saldo van de waterbank.
De heer Schagen trekt het amendement in.
Wethouder Klaver beantwoordt vragen van heer De Waal over de prioritering van de
werkzaamheden en de financiering van de uitvoeringskosten van het waterplan (o.a.
opneming in de Kadernota).
De voorzitter stelt vast, dat de raad conform het voorstel van het college heeft besloten.

7. Voorstel om een bestemmingsreserve rente gronden ZOBII te vormen.
De heer Groot dient namens zijn fractie het volgende amendement in:
Raadsvergadering 7 mei 2013
Behorende bij agendapunt 7:
Onderwerp: Voorstel om een bestemmingsreserve rente gronden ZOB II te vormen
Gelezen het voorstel van het college;
gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010;
overwegende dat:

•

Het investeringsbedrag betrekking heeft op de aankoop van een
glastuinbouwbedrijf, aan de Oostdijk, t.b.v. toekomstige woningbouw in het
zogenoemde gebied ZOB II, met de huidige bestemming Agrarisch met glas,
vastgelegd in het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied.

•

De rekenregels voorschrijven dat voor kapitaalgoederen de reële boekwaarde
dient te worden gehanteerd, tenzij sprake van een concreet en stellig voornemen
voor een ontwikkelingsproces dat naar verwachting zal leiden tot een andere
boekwaarde.
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•

Volgens vaste jurisprudentie er pas sprake is van een concreet beleidsvoornemen
als een bestemming is vastgelegd in een (ontwerp) bestemmingsplan.

•

Er praktisch gezien geen sprake kan zijn van een stellig voornemen gezien de
beoogde ontwikkelperiode die in ieder geval na 2020 zal aanvangen (twee
verkiezingen verder en heel wat onzekerheden in het verschiet).

•

De provinciale regelgeving zich verzet tegen de beoogde woonbestemming.

•

Hier sprake is van de noodzaak tot heroverweging van een staande
beleidspraktijk die niet als een financieel-technische aangelegenheid dient te
worden afgedaan.

Concluderende dat:
•

Het voorliggende ontwerpbesluit herziening behoeft.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen:
in plaats van het voorgelegde ontwerpbesluit te besluiten om:
•

Het college op te dragen met een nieuw voorstel te komen ter regeling van deze
kwestie met daarbij de beschrijving in scenario’s van meerdere mogelijke
oplossingsrichtingen en de gevolgen daarvan voor m.n. onze financiële positie
waaronder het weerstandsvermogen, en voor een eventuele toekomstige
grondexploitatie. Hierbij worden in ieder geval de volgende opties betrokken:
1) Eenmalige afschrijving tot actuele boekwaarde
2) Bijschrijven van de rentelasten op de investering

•

Het college op te dragen de boekhouding zodanig in te richten dat alle baten en
lasten van de investering in hetzelfde programma worden verantwoord.

Fractie D66 Beemster
De wethouders Klaver en Hefting reageren op het amendement en vragen van de heer
Commandeur .
De voorzitter stelt vervolgens vast, dat het amendement alleen wordt gesteund door de
leden van de fractie van D66 en daarmee is verworpen.
De raad besluit conform het voorstel van het college. De leden van de fractie van D66
worden geacht te hebben tegengestemd.

8. Voorstel tot het vaststellen van de derde wijziging van de begroting 2013.
De raad besluit conform het voorstel. De leden van de fractie van D66 worden geacht te
hebben tegengestemd.

9. Ingekomen stukken.
Over ingekomen stuk nr. 2 (brief burgemeester over stand van zaken bij uitvoering
programma E-Beemster) merkt de heer Groot op dat er nog €60.000,-- boven de markt
hangt. Hij vraagt of dit in de Kadernota 2014 wordt meegenomen. De voorzitter zegt
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schriftelijke beantwoording toe.
Conform het voorstel van het raadspresidium wordt vervolgens besloten om de
ingekomen stukken nrs. 1 t/m 5 voor kennisgeving aan te nemen.
Ingekomen stuk nr. 6 (brief GGD Zaanstreek-Waterland over jaarstukken 2012 van de
GGD): de raad besluit conform het voorstel van het college om het dagelijks bestuur
van de GGD te berichten dat deze jaarstukken geen aanleiding geven tot het maken
van opmerkingen.
10. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

11. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in
commissies van gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering op 11 juni 2013

de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman

C.J. Jonges.
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