
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 26 maart  2013, aanvang 21.50 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
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
De heer G.J.M. Groot D66
Mevrouw A.M.J. Segers 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

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 en de kijkers naar  de live 
uitzending via de website welkom. 
Bij  loting wordt  bepaald, dat de heer De Waal in  geval van hoofdelijke stemming het 
eerst zijn  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 om in  te stemmen met aanvulling  c.q. wijziging van de aanpak 
duurzaamheid gemeente Beemster en voor de uitvoering een krediet  van € 
250.000 beschikbaar  te stellen.

- Voorstel om het ontwerp bestemmingsplan Middenbeemster en Westbeemster 
2013 vrij  te geven voor de formele procedure op grond van de Wet ruimtelijke  
ordening.

- Voorstel tot  het wijzigen van de Tarieventabel leges 2013.

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 5 maart  2013.
De raad stelt  deze besluitenlijst  ongewijzigd vast.
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5. A-punten.

5a. Voorstel  om in  te stemmen met  aanvulling  c.q. wijziging  van de aanpak  
duurzaamheid  gemeente  Beemster  en voor  de uitvoering  een krediet  van € 
250.000 beschikbaar  te stellen.
De raad besluit  conform het voorstel om in  te stemmen met de aanvullende notitie  c.q. 
wijziging van de aanpak duurzaamheid in  samenhang met achterliggende stukken 
“duurzaamheidvisie De Keyser” en de “uitvoeringsagenda duurzaamheid gemeente 
Beemster”. 
Tevens wordt  besloten voor de uitvoering €250.000,-- (excl. BTW) beschikbaar  te 
stellen en dit  bedrag ten laste te laten komen van de speciaal gereserveerde NUON-
gelden in  de algemene reserve.
 

5b. Voorstel  om het  ontwerp  bestemmingsplan  Middenbeemster  en Westbeemster  
2013 vrij  te geven voor  de formele  procedure  op grond  van de Wet ruimtelijke  
ordening.
De raad besluit  conform het voorstel het ontwerp van het bestemmingsplan 
Middenbeemster en Westbeemster  2013 vrij  te geven voor de formele procedure op 
grond van de Wet ruimtelijke  ordening ex art.  3.8 van de Wro.

5c. Voorstel  tot  het  wijzigen  van de Tarieventabel  leges 2013.
De raad besluit  conform het voorstel tot  wijziging van de Tarieventabel 2013 bij  de 
legesverordening (betreft  opnemen tarief  voor registratie  kinderopvang). 

6. Ingekomen  stukken.
Conform het voorstel  van het raadspresidium  wordt  besloten de ingekomen stukken 1 
(motie Leeuwarderadeel) en 2 (brief wethouder Dings) voor kennisgeving aan te 
nemen.
Over ingekomen stuk  nr.  3 (brief college over procedure opheffing Technische Dienst  
Beemster en Zeevang) besluit  de raad conform het voorstel nadere berichten van het 
algemeen bestuur  van de TDBZ en het college af te wachten.

7. Mededelingen.
Wethouder Dings doet een mededeling over de aanbesteding van het AOV-vervoer.
ETS verzorgt  dit  vervoer vanaf 1 juni  2013.
Wethouder Hefting  doet mededelingen over een drietal  bouwdossiers (Oudshoorn te 
Westbeemster, bedrijfsverplaatsing Groot en parkeerterrein  Vlug).
Hij  wil  na afloop van de raadsvergadering een informeel overleg met de raadsleden en 
de fractieassistenten.
De voorzitter  deelt  met verwijzing naar  ingekomen stuk  nr.  3 mee, dat op 16 april  een 
voorstel over de Technische Dienst  Beemster en Zeevang op de agenda staat.

8. Verslaglegging  door  vertegenwoordigers van de raad  in  besturen  of in  
commissies van gemeenschappelijke  regelingen, stichtingen  c.a.
De heer Zeekant  doet mededelingen over vergaderingen van de regioraad en een 
stadsregiocommissie. Hij  heeft  te horen gekregen, dat de gemeente Beemster in  de 
stadsregio voorop loopt als het gaat om jeugdzorg. Hij  maakt  het college en het 
ambtelijk  apparaat  hiervoor een compliment.
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9. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.00 uur

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 16 april  2013

de voorzitter, de plv. griffier,

H.N.G. Brinkman H. Jager. 
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