
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 22 januari  2013, aanvang 22.10 uur  in  de raadzaal  te 
Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman voorzitter,  burgemeester
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
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

Afwezig met  kennisgeving:
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 
De heer L.J.M.  Schagen BPP

Mede 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. Opening.
De voorzitter  opent de vergadering en heet de aanwezigen, onder wie een aantal  
personeelsleden, en de kijkers naar  de live uitzending via de website welkom. 
Bij  loting wordt  bepaald, dat de heer Smit  in  geval van hoofdelijke stemming het 
eerst zijn  stem moet uitbrengen.
Er  is bericht  van verhindering  ontvangen van de leden Helder-Pauw en Schagen.
  

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  om planologische medewerking  te verlenen aan het graven van een sloot 
langs het Noorderpad te Zuidoostbeemster.
- Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen aan de aanleg van een 
gronddepot t.b.v. woningbouw tussen de Purmerenderweg en de Oostdijk  ter  hoogte 
van het Middenpad te Zuidoostbeemster.
- Voorstel  over opheffing van de openbare basisschool De Bonte Klaver  met ingang 
van 1 augustus 2013 en het in  eigendom overnemen van het gebouw De Bonte Klaver  
per 1 februari  2013.

3. Inventarisatie  spreekrecht  burgers aan de hand  van de bij  de griffier  
gemelde zaken.
Er  hebben zich geen insprekers aangemeld.
. 
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4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergadering  van 11 december  2012
De raad stelt  deze besluitenlijsten ongewijzigd vast.

5. A-punten .

5a. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan het  graven  van 
een sloot langs het  Noorderpad  te Zuidoostbeemster .
De raad besluit  conform het voorstel.
 

 5b. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan de aanleg van een 
gronddepot  t.b.v. woningbouw  tussen de Purmerenderweg  en de Oostdijk  
ter  hoogte van het  Middenpad  te Zuidoostbeemster.
De raad besluit  conform het voorstel.

5c. Voorstel  over  opheffing  van de openbare  basisschool De Bonte Klaver  met  
ingang van 1 augustus 2013 en het  in  eigendom overnemen  van het  gebouw  
De Bonte  Klaver  per  1 februari  2013.
De raad besluit  conform het voorstel.

6. Behandeling  B-punten.

6a. Voorstel  over  verantwoording  haalbaarheid  samenwerking  Beemster  – 
Purmerend.
De leden De Lange, Segers, Zeekant , Van den Berg en Commandeur  geven namens 
hun fracties een reactie op het aangevulde voorstel. De aanvulling  houdt  verband 
met het niet  doorgaan van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds.
Na een schorsing gaan wethouder Klaver , wethouder Dings en de voorzitter  in  op 
vragen en opmerkingen van financiële, personele respectievelijk  bestuurlijke  aard.
In  tweede termijn  geven de leden hun definitieve fractiestandpunten. De leden van 
de fractie van D66 zijn  tegen het voorstel, omdat zij  de onderbouwing van de 
financiële en andere consequenties onvoldoende vinden. 
De fractievertegenwoordigers van BPP, VVD, PvdA en CDA steunen namens hun 
fracties het voorstel van het college.
De heer De Waal gaat akkoord met het voorstel maar  had graag gezien dat onderdeel 
2 van het besluit  zou zijn  aangepast aan een eerder gegeven uitleg van het college 
over de verdeling van de financiële besparingen tussen beide gemeenten. 
De voorzitter  zegt toe, dat het college de raad driemaandelijks  over de stand van 
zaken zal rapporteren en tevens een geactualiseerd tijdschema zal presenteren. 
Hij  verzoekt  de leden dit  historische en democratisch genomen besluit  te respecteren.
Het  vanavond genomen raadsbesluit  luidt  aldus:

1. Het  gepresenteerde  businessplan  en  de  notitie  ‘uitgangspunten  personele 
consequenties’ te beschouwen als de door de gemeenteraad in  september 2012  
gevraagde nadere onderbouwing  van  de haalbaarheid  van de samenwerking  
Beemster en Purmerend.  Daarmee komt  de eerder geformuleerde clausule bij  
het besluit  te vervallen. 

2. In  te stemmen met de voorgestelde interpretatie van het in de Uitwerking  op 
Hoofdlijnen  uitgangspunt  ‘De financiële besparingen die de samenwerking tot  
gevolg heeft, worden op basis van 50- 50 gelijk  verdeeld over beide gemeenten’.

3. Uitvoering  geven aan  het  raadsbesluit  van  18  september  2012,  onder  de 
voorwaarde  dat  het  onderhandelingsakkoord  tussen VNG  en kabinet,  met  
betrekking  tot  de  instandhouding  van  het  Btw-compensatiefonds,  wordt  
goedgekeurd door de leden van de VNG.
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7. Ingekomen  stukken.
De leden Uitentuis , Groot en Segers reageren op enkele ingekomen stukken.
Besloten wordt  om de volgende stukken te agenderen voor de volgende vergadering 
van de raadscommissie:
- Brief  college over de resultaten van het onderzoek naar  thuiswonende starters en 
actualisering van de Woonvisie 2008+ (op verzoek van mevr. Segers).

- Brief  college over voortzetting  rol  van het Kwaliteitsteam De Beemsters (op verzoek 
van 
mevr. Segers).
- Brief  college over Strategienota Land van Leeghwater  2013 met 
uitvoeringsprogramma 2013 (op verzoek van mevr. Uitentuis).

De overige ingekomen stukken worden conform het voorstel van het raadspresidium  
voor kennisgeving aangenomen.

8. Mededelingen.
Er  zijn  geen mededelingen.

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

10. Sluiting. . 
De voorzitter  sluit  de vergadering om 23.15 uur.  

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 12 februari  2013

de voorzitter, de griffier,

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