
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 11 december  2012, 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
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
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
Mevrouw E.J. Helder-Pauw 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 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.
De toegevoegde A-punten uit  de vanavond gehouden commissievergadering gemeld.
 bij  punt  5a t/m 5i op 6 november 2012:

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 13 november  2012
De raad stelt  deze besluitenlijsten ongewijzigd vast.

5. A-punten .

5a. Voorstel  om de welstandsverslagen  2011 van het  college en de 
welstandscommissie voor  kennisgeving aan te nemen. 
De raad besluit  conform het voorstel.
 

 5b. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Afstemmingsverordening  WWB 2013, de 
Afstemmingsverordening  IOAW/IOAZ  2013, de Re-integratieverordening  
WWB 2013, Toeslagenverordening  2013, Verordening  langdurigheidstoeslag 
2013, de Handhavingsverordening  Werk  en Inkomen  en Beleidskader  en 
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beleidsregels schuldhulpverlening  alsmede tot  het  intrekken  van de 
Afstemmingsverordening  WWB, IOAW  en IOAZ  2012, Re-
integratieverordening  2012, Toeslagenverordening  WWB 2012, Verordening  
langdurigheidstoeslag 2012, Beleidskader  en beleidsregels 
schuldhulpverlening  gemeente  Alkmaar.

.
De heer Groot legt namens zijn  fractie een stemverklaring  af. Zijn  fractie vindt,  dat 
de huidige verordeningen met eigen beleid zonder evaluatie terzijde worden 
geschoven door overneming van verordeningen van de gemeente Purmerend.  
De raad besluit  conform het voorstel van het college. De leden van D66 worden 
geacht te hebben tegengestemd.

5c. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Verordening  maatschappelijke  
ondersteuning  2013 en het  gelijktijdig  intrekken  van de Verordening  
maatschappelijke  ondersteuning.  2011.
De raad besluit  conform het voorstel.

5d. Voorstel  om in  te stemmen met  enkele  aanvullingen  op de (ontwerp)  
gemeenschappelijke  regeling Recreatieschap  Twiske-Waterland.
De raad besluit  conform het voorstel.

5e. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Tarieventabel  leges 2013, behorende  bij  
de Legesverordening  2011.
De raad besluit  conform het voorstel.

5f. Voorstel  tot  het  wijzigen  van de Verordening  liggeld  woonschepen 2002 en 
de Verordening  toeristenbelasting  2002.
De raad besluit  conform het voorstel.

5g. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de tarieven  van de OZB en de RWB 
(onroerende  zaakbelastingen  en belastingen  op roerende  woon- en 
bedrijfsruimten)  2013.
De raad besluit  conform het voorstel.

5h. Voorstel  tot  het  vaststellen  van de Tarieventabel  begrafenisrechten  2013.
De raad besluit  conform het voorstel.

5i. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  normenkader  voor  de controle  van de 
jaarrekening  2012.
De raad besluit  conform het voorstel.

6. Ingekomen  stukken
De raad besluit  de ingekomen stukken nrs. 1 (brief burgemeester over nationale 
politie) en 2 (brief college over 2e begrotingswijzing 2012 van de GGD Zaanstreek-
Waterland) conform het afdoeningvoorstel  van het raadspresidium  af te doen.
Over ingekomen stuk  nr.  2 (brief MKB  Nederland) wordt  besloten om MKB  te 
informeren over de gemeentelijke belastingtarieven 2013, de wijze waarop de 
ingezetenen van Beemster hierover worden geïnformeerd en (op aangeven van de 
heer Groot) over het tegengaan van administratieve overlast.

Nagekomen ingekomen stukken
- Brief d.d. 29 november 2012 van het college, waarin  gevraagd wordt  of de raad kan  
instemmen met de strekking van de brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-
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Holland  i.v.m. Natura  2000.
De heer De Waal verlaat  de vergaderzaal gedurende bij  de behandeling van deze 
brief.  
De heer De Lange verzoekt  op de laatste bladzijde een correctie aan te brengen. 
‘Landbouw &  Innovatie’ maken geen deel meer uit  van het ministerie van 
Economische Zaken.
Op voorstel van mevr. Van den Berg aan de brief de volgende zaken toe te voegen: 
a. Het  advies om kleinere gebieden te clusteren om daarmee het beheer van het 
gebied beter te kunnen uitvoeren.
b. Het  feit  dat Beemster een universeel gebied is dat  door agrariërs wordt  beschermd.

- Brief d.d. 5 december 2012 van wethouder Hefting, waarin  hij  toelicht  waarom het  
raadsbesluit  van 8 mei 2012 volgens ook op het gewijzigde bouwplan  voor Jisperweg 
134 (verbouw stolp t.b.v. kinderopvang) van toepassing is.
De raad is het eens met het standpunt  van wethouder Hefting, zij  het dat het voor de 
fractie van D66 niet  vanzelfsprekend is om in  andere gevallen ook op deze wijze te 
handelen. 

- Brief d.d. 5 december 2012 van het college, waarin  het college de raad voorstel om 
namens de raad te reageren op het provinciale inpassingsplan voor de verbreding van  
deN244 (inclusief aansluit  Purmerenderweg-N244).
Op voorstel van mevr. Segers wordt  besloten om deze brief te agenderen voor de 
vergadering van de raadscommissie op 22 januari  2013.

7. Mededelingen.
De heer Zeekant  doet als voorzitter  van de kaderstellende werkgroep GVVP 
(Gemeentelijk  Verkeer- en Vervoerplan) enkele mededelingen over de gisteravond 
gehouden eerste vergadering van de werkgroep. U krijgt  de besluitenlijsten  van de 
werkgroep gemaild, zo zegt hij  toe.

8. Verslaglegging door  vertegenwoordigers van de raad  in  besturen  of in  
commissies van gemeenschappelijke  regelingen,  stichtingen  c.a.
De heer Zeekant  doet verslag van de vanavond in  Purmerend gehouden bijeenkomst  
voor Waterlandse gemeenteraden.

9. Sluiting.
De voorzitter  staat  stil  bij  enkele zaken, die in  het afgelopen jaar  in  en buiten de 
raad aan de orde zijn  geweest. Hij  wenst iedereen fijne kerstdagen en een heel goed 
2013. 
Blijf  gezond, zo wenst hij  de aanwezigen toe. 
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.50 uur.  

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 22 januari  2013

de voorzitter, de griffier,

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