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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 11 11 11 11 junijunijunijuni    
2013, 2013, 2013, 2013, aanvang aanvang aanvang aanvang 22.20 uur22.20 uur22.20 uur22.20 uur in de raadzaal te Middenbeemster in de raadzaal te Middenbeemster in de raadzaal te Middenbeemster in de raadzaal te Middenbeemster    
 

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig: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:Mede aanwezig:Mede aanwezig: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 
 
 

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening. 
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 Zeekant in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn 
stem moet uitbrengen. 
 

2.2.2.2. Vaststellen agenda.Vaststellen agenda.Vaststellen agenda.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 tot het vaststellen van de Visie Jeugdzorg. 
- Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ, de 

Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 en de Verordening verrekening 
bestuurlijke boete bij recidive 2013.  

- Voorstel over evaluatie driewekelijkse vergadercyclus raad en raadscommissie. 
- Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een 

opslagruimte op perceel Rijperweg 129 te Middenbeemster. 
- Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het verbouwen van 

de woning tot zorgboerderij op perceel Schermerhornerweg 1 te Noordbeemster. 
- Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan realisering van een recreatie-

eenheid in een bestaande loods op perceel Volgerweg 26 te Middenbeemster. 
- Voorstel om middels een projectbesluit planologische medewerking te verlenen aan het 

oprichten van een bedrijfswoning, een loopstal, een veldschuur en bijbehorende 
voorzieningen op gronden tussen de percelen Zuiderweg 33 en 34 te 
Zuidoostbeemster. 

- Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan uitbreiding (aan de voorzijde) 
van de woonboerderij op perceel Zuiderweg 52 te Zuidoostbeemster. 

- Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenbeemster en 
Westbeemster 2013. 
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- Voorstel om voor de openbare ruimte van het Bloesemplein €40.600,- op te nemen in 
het investeringsschema 2013 en dit in de Kadernota 2014 te verwerken. 
 

Aan de agenda wordt  op advies van de raadscommissie als B-punt toegevoegd: Bespreken 
ontwerp-beroepschrift aanwijzingsbesluit Natura 2000 gebied Eilandspolder. 
Mevr. Segers is tegen het agenderen van dit agendapunt. Zij is het niet eens met de gevolgde 
procedure. 
 

3.3.3.3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken.Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken.Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken.Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken.    
 Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 
4.4.4.4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 7 mei7 mei7 mei7 mei 2013. 2013. 2013. 2013.    
 De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 
5.5.5.5. AAAA----punten.punten.punten.punten.    

    
5a.5a.5a.5a.    VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel    tot het vaststellen van de Visie Jeugdzorg.tot het vaststellen van de Visie Jeugdzorg.tot het vaststellen van de Visie Jeugdzorg.tot het vaststellen van de Visie Jeugdzorg.    

De raad besluit conform het voorstel.    
    

5b. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ, de 5b. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ, de 5b. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ, de 5b. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ, de 
Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 en de Verordening verrekening bestuurlijke Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 en de Verordening verrekening bestuurlijke Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 en de Verordening verrekening bestuurlijke Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 en de Verordening verrekening bestuurlijke 
boete bij recidive 2013. boete bij recidive 2013. boete bij recidive 2013. boete bij recidive 2013.     

 De raad besluit conform het voorstel.    
    
5555cccc....    Voorstel oveVoorstel oveVoorstel oveVoorstel over evaluatie driewekelijkse vergadercyclus raad en raadscommissie.r evaluatie driewekelijkse vergadercyclus raad en raadscommissie.r evaluatie driewekelijkse vergadercyclus raad en raadscommissie.r evaluatie driewekelijkse vergadercyclus raad en raadscommissie.    
                            De raad besluit conform het voorstel. 
 
5d.5d.5d.5d.    Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een opslagruimte op om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een opslagruimte op om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een opslagruimte op om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een opslagruimte op 

perceel Rijperweg 129 te Middenbeemster.perceel Rijperweg 129 te Middenbeemster.perceel Rijperweg 129 te Middenbeemster.perceel Rijperweg 129 te Middenbeemster.    

De raad besluit conform het voorstel. 
 

5e.5e.5e.5e.    Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het verbouwen van de woning om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het verbouwen van de woning om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het verbouwen van de woning om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het verbouwen van de woning 
tot zorgboerderij op perceel Schermerhornerweg 1 te Noordbeemster.tot zorgboerderij op perceel Schermerhornerweg 1 te Noordbeemster.tot zorgboerderij op perceel Schermerhornerweg 1 te Noordbeemster.tot zorgboerderij op perceel Schermerhornerweg 1 te Noordbeemster.    

De raad besluit conform het voorstel. 
 

5f.5f.5f.5f.    VoorstVoorstVoorstVoorstel om planel om planel om planel om planologische medewerking te verlenen aan realisering van een recreatieologische medewerking te verlenen aan realisering van een recreatieologische medewerking te verlenen aan realisering van een recreatieologische medewerking te verlenen aan realisering van een recreatie----eenheid in eenheid in eenheid in eenheid in 
een bestaande loods op perceel Volgerweg 26 te Middenbeemster.een bestaande loods op perceel Volgerweg 26 te Middenbeemster.een bestaande loods op perceel Volgerweg 26 te Middenbeemster.een bestaande loods op perceel Volgerweg 26 te Middenbeemster.    

De raad besluit conform het voorstel. 
    

5g.5g.5g.5g.    VVVVoorstel om middels een projectbesluit planologische medewerking te veroorstel om middels een projectbesluit planologische medewerking te veroorstel om middels een projectbesluit planologische medewerking te veroorstel om middels een projectbesluit planologische medewerking te verlenen aan het oprichten lenen aan het oprichten lenen aan het oprichten lenen aan het oprichten 
van een bedrijfswoning, een loopstal, een veldschuur en bijbehorende voorzieningen opvan een bedrijfswoning, een loopstal, een veldschuur en bijbehorende voorzieningen opvan een bedrijfswoning, een loopstal, een veldschuur en bijbehorende voorzieningen opvan een bedrijfswoning, een loopstal, een veldschuur en bijbehorende voorzieningen op gronden gronden gronden gronden 
tussen de percelen Zuiderweg 33 en 34 te Zuidoostbeemster.tussen de percelen Zuiderweg 33 en 34 te Zuidoostbeemster.tussen de percelen Zuiderweg 33 en 34 te Zuidoostbeemster.tussen de percelen Zuiderweg 33 en 34 te Zuidoostbeemster.    
De raad besluit conform het voorstel.    
 

5h.5h.5h.5h.    VVVVoorstel om planologische medewerkinoorstel om planologische medewerkinoorstel om planologische medewerkinoorstel om planologische medewerking te verlenen aan uitbreiding (aan de voorzijde) van de g te verlenen aan uitbreiding (aan de voorzijde) van de g te verlenen aan uitbreiding (aan de voorzijde) van de g te verlenen aan uitbreiding (aan de voorzijde) van de 
woonboerderij op perceel Zuiderweg 52 te Zuidoostbeemster.woonboerderij op perceel Zuiderweg 52 te Zuidoostbeemster.woonboerderij op perceel Zuiderweg 52 te Zuidoostbeemster.woonboerderij op perceel Zuiderweg 52 te Zuidoostbeemster.    
De raad besluit conform het voorstel. De leden van de fractie van het CDA worden geacht te 
hebben tegen gestemd. De heer Commandeur zegt in zijn stemverklaring, dat zijn fractie hecht 
aan de bescherming van het uiterlijk van de voorzijde van boerderijen. Zijn fractie vindt dat 
sprake is van aantasting van de voorzijde van deze woonboerderij.    
    

5i.5i.5i.5i.    VVVVoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenbeemster en Westbeemster 2013.plan Middenbeemster en Westbeemster 2013.plan Middenbeemster en Westbeemster 2013.plan Middenbeemster en Westbeemster 2013.    

De raad besluit conform het voorstel.    
    

5j.5j.5j.5j.    VoVoVoVoorstel omorstel omorstel omorstel om voor de openbare ruimte van het Bloesemplein  voor de openbare ruimte van het Bloesemplein  voor de openbare ruimte van het Bloesemplein  voor de openbare ruimte van het Bloesemplein €40.600,€40.600,€40.600,€40.600,---- op te nemen in het  op te nemen in het  op te nemen in het  op te nemen in het 
investeringsschema 2013 en dit in de Kadernota 2014 te verwerken.investeringsschema 2013 en dit in de Kadernota 2014 te verwerken.investeringsschema 2013 en dit in de Kadernota 2014 te verwerken.investeringsschema 2013 en dit in de Kadernota 2014 te verwerken.    

De raad besluit conform het voorstel.    
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Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----punten (agendapunten, die naar verwachting discussie opleverepunten (agendapunten, die naar verwachting discussie opleverepunten (agendapunten, die naar verwachting discussie opleverepunten (agendapunten, die naar verwachting discussie opleveren.n.n.n.    
    

6.6.6.6.    Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel om in te stemmen met de financiële consequenties van de realisatie van een om in te stemmen met de financiële consequenties van de realisatie van een om in te stemmen met de financiële consequenties van de realisatie van een om in te stemmen met de financiële consequenties van de realisatie van een 
woningbouwprogramma van 16 goedkope woningen en 6 tweekappers op de voormalige woningbouwprogramma van 16 goedkope woningen en 6 tweekappers op de voormalige woningbouwprogramma van 16 goedkope woningen en 6 tweekappers op de voormalige woningbouwprogramma van 16 goedkope woningen en 6 tweekappers op de voormalige 
Spelemeilocatie.Spelemeilocatie.Spelemeilocatie.Spelemeilocatie.    
De heer De Lange leest het volgende amendement voor: 

 
AMENDEMENTAMENDEMENTAMENDEMENTAMENDEMENT    

    
Raadsvergadering van:  11 juni 2013 
 
Behorende bij agendapunt: 6  
 
Onderwerp: Voorstel om in te stemmen met de financiële consequenties van de realisatie 
van een woningbouwprogramma van 16 goedkope woningen en 6 tweekappers op de 
voormalige Spelemeilocatie. 
 
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 
*de oude woonkern van Zuidoostbeemster met het realiseren van appartementen en woningen 
op de voormalige locatie van O.b.s. de bloeiende perelaar en het voorgestelde 
plan/agendapunt diverse speel- en ontmoetingsplekken verdwijnen. 
* de Zuidoostbeemster aankomende jaren flink zal groeien met o.a. veel jonge gezinnen. 
* er op dit moment slechts 2 speellocaties in de Zuidoostbeemster zijn, waarvan 1 beperkt en 
alleen toegankelijk is als men lid is of tegen betaling. Dit voor meer dan 500 kinderen op dit 
moment. 
* hierdoor de jeugd wordt beperkt in haar beweging en sociale ontwikkeling. 
* dit niet past bij de groene en vitale gemeente die Beemster wil zijn. 
 
Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging(en) vast te stellen: 
1) 
Tijdens het realiseren van het bouwplan op de voormalige Spelemeilocatie gelijktijdig het 
vinden en realiseren van een nieuwe speel- en ontmoetingsplek op afzienbare afstand van de 
D. Dekkerstraat/ J. Boumanlaan (met een voorkeur voor de oude kern Zuidoostbeemster) 
 
Waarbij zoals omschreven staat in het speelplekbeleid rekening gehouden wordt met 
dubbelgebruik, draagvlak, veilig en logisch. 
Om kinderen en bewoners de mogelijkheid te geven tot spelen en ontmoeten. 
 
2)  
Met een voorstel te komen waarin de financiële gevolgen van de te realiseren speel- en 
ontmoetingsplek in verschillende scenario's wordt voorgelegd aan de gemeenteraad (van 
uitgebreid speelveld met attributen tot simpel trapveldje).  
 
De fractie van: BPP 
 
Mevr. Segers pleit voor het maken van een dorpsontwikkelingsplan voor Zuidoostbeemster met 
daarin ook aandacht voor speellocaties. Haar fractie gaat akkoord met het voorstel van het 
college. 
De heer Commandeur is tegen een dorpsontwikkelingsplan, omdat dit de zaak wellicht 2 jaar 
vertraagt. Zijn fractie schaart zich achter het voorstel van het college. 
De heer De Waal zegt dat zijn fractie de 2 punten van het amendement aan het ontwerpbesluit 
toegevoegd wil zien. 
De heer Zeekant pleit voor een besloten bijeenkomst in september voor de raadsleden, waarin 
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de nu gekozen modellen voor Zuidoostbeemster alsmede de mogelijke speellocaties worden 
besproken. 
De leden van het college laten weten met een voorstel te zullen komen, dat in september 2013 
wordt gepresenteerd. Het college kan uit de voeten met het amendement. 
Na een schorsing licht de heer De Lange toe waarom zijn fractie het amendement handhaaft. 
De voorzitter brengt het amendement van de BPP in stemming. Het amendement wordt 
aangenomen met 8 stemmen voor en 5 stemmen (van de fracties van D66 en de VVD) tegen. 
De voorzitter stelt vervolgens vast dat het voorstel van het college met de amendement-
elementen met algemene stemmen is aangenomen.     
    

6a.6a.6a.6a.    Bespreken ontwerpberoepschrift tegen aanwijzingsbesluit Natura 2000 gebied Eilandspolder.Bespreken ontwerpberoepschrift tegen aanwijzingsbesluit Natura 2000 gebied Eilandspolder.Bespreken ontwerpberoepschrift tegen aanwijzingsbesluit Natura 2000 gebied Eilandspolder.Bespreken ontwerpberoepschrift tegen aanwijzingsbesluit Natura 2000 gebied Eilandspolder.    
Bij de behandeling van dit agendapunt is de heer De Waal niet in de vergaderzaal aanwezig. 
Mevr. Uitentuis vindt het beroepschrift tekstueel heel goed. Zij mist alleen passages over de 
Noordse woelmuis en de Habitat richtlijn. Wethouder Klaver zegt dit uit te laten zoeken en 
daarover vóór 25 juni bericht te doen. 
De voorzitter licht toe, dat een pro forma beroepschrift mogelijk is, mits dit binnen 4 weken een 
vervolg krijgt in de vorm van een definitief beroepschrift. Op voorstel van de voorzitter wordt 
besloten om op 25 juni 2013 om 14.30 uur een extra vergadering van de raadscommissie in te 
lassen. Mevr. Van den Berg voorziet dat dit aanvangstijdstip voor haar niet haalbaar is. 
    

7.7.7.7. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.    
De raad besluit conform het voorstel van het raadspresidium om de ingekomen stukken 1 t/m 
11 voor kennisgeving aan te nemen. Tevens besluit de raad om in navolging van het college 
over ingekomen stuk nr. 12 (financiële stukken van Baanstede) aan te geven, dat deze stukken 
geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. 
    

8.8.8.8. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    
Er zijn geen mededelingen. 
    

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

10.10.10.10.    Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fractie van de BeemMotie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fractie van de BeemMotie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fractie van de BeemMotie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fractie van de Beemster polder Partij, ster polder Partij, ster polder Partij, ster polder Partij, 
over het onderwerp  “De toekomst van (kleine) basisscholen in Beemster en omgeving”.over het onderwerp  “De toekomst van (kleine) basisscholen in Beemster en omgeving”.over het onderwerp  “De toekomst van (kleine) basisscholen in Beemster en omgeving”.over het onderwerp  “De toekomst van (kleine) basisscholen in Beemster en omgeving”. 

 De heer Schagen leest de motie van zijn fractie voor.  
Na kennisneming van de reacties van de andere fracties laat de heer Schagen weten, dat zijn 
fractie de motie intrekt. 
 

11.11.11.11.        Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur. 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering op 25 juni 2013 
 
 
de voorzitter,    de griffier, 
 
 
H.N.G. Brinkman   C.J. Jonges.  
 
 
 


