
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 5 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 mevr. Helder-Pauw 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 naar  aanleiding van de eerste versie van het Plan van Aanpak  
herstructurering  van de sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland Baanstede.

- Voorstel tot  het wijzigen van de Toeslagenverordening Wet werk  en bijstand 
(WWB) 2013.

- Voorstel om burgemeester en wethouders opdracht  te geven om met inachtneming 
van door de raad vast te stellen kaders een ontwerp GVVP (Gemeentelijk  Verkeer- 
en Vervoerplan) op te (laten) stellen en dit  vóór 15 september 2013 ter  vaststelling  
aan te bieden aan de raad.

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 12 februari  2013.
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De raad stelt  deze besluitenlijst  ongewijzigd vast.

5. A-punten.

5a. Voorstel  naar  aanleiding  van de eerste versie van het  Plan  van Aanpak  
herstructurering  van de sociale werkvoorziening  Zaanstreek- Waterland  
Baanstede.
De raad besluit  conform het voorstel:  

1. Kennis te nemen van de eerste versie van het Plan van Aanpak 
herstructurering  van de sociale werkvoorziening Zaanstreek Waterland 
BaanStede. 

2. Een nadere uitwerking  te vragen van het bestuur  van BaanStede op de 
onderwerpen, die als zorg in  de moties van de diverse raadsfracties zijn  
neergelegd;

3. Een nadere uitwerking  te vragen van het bestuur  van BaanStede van de 
financiële consequenties voor de komende jaren;

4. De consequenties van de voorgenomen participatiewet  te betrekken bij  het plan 
van aanpak.

5b. Voorstel  tot  het  wijzigen  van de Toeslagenverordening  Wet werk  en 
bijstand  (WWB)  2013.
De raad besluit  conform het voorstel.

5c. Voorstel  om burgemeester  en wethouders opdracht  te geven om met  
inachtneming  van door  de raad  vast te stellen  kaders een ontwerp  GVVP  
(Gemeentelijk  Verkeer-  en Vervoerplan)  op te (laten)  stellen  en dit  vóór  15 
september  2013 ter  vaststelling  aan te bieden aan de raad.
De raad besluit  conform het voorstel en met inachtneming van de door de 
raadscommissie gewenste aanvulling  van het overzicht  van 
aandachtspunten/knelpunten  met: 
- Ontsluiting  agrarische gronden tussen de nieuwe toekomstige woonwijk  De Keyser en 
de N244.

6. Herstemming  over:

Amendement  van D66 op het  voorstel  van burgemeester  en wethouders over  
het  
inzetten  door  de provincie  Noord-Holland  van het  instrument  inpassingsplan  
voor  de 
aansluiting  Purmerenderweg-N244.

Stemming  over:

Het  voorstel  van burgemeester  en wethouders over  het  inzetten  door  de 
provincie  Noord-Holland  van het  instrument  inpassingsplan  voor  de 
aansluiting  Purmerenderweg-N244.

De voorzitter  licht  de stemmingsprocedure toe.
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De heer Zeekant  pleit  er voor om voorkeur  voor de zuidelijke aansluitingsvariant  uit  te 
spreken als die variant  leidt  tot  snellere realisering van een aansluiting  van de 
Purmerenderweg op de N244 dan bij  de noordelijke aansluitingsvariant  het geval zal 
zijn.
Na gehouden discussie brengt  de voorzitter  het amendement  van D66 in  stemming.
Het  amendement  wordt  aangenomen met 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
De leden van de fracties van D66, CDA en VVD stemden voor en de leden van de 
fracties van BPP en PvdA tegen.
Op voorstel van de voorzitter  wordt  besloten om de fractievoorzitters  op 6 maart  2013 
een ontwerpbrief  van de raad aan de provincie te mailen. 
Bij  het opstellen van de ontwerpbrief  wordt  gebruik  gemaakt  van de door D66 
aangeleverde tekst.  Tevens wordt  er in  tot  uitdrukking  gebracht  dat de raad er voor 
pleit  om de aansluiting  van de Purmerenderweg op de N244 zo spoedig mogelijk  te 
realiseren. 
Als de zuidelijke variant  tot  snellere realisering leidt  dan heeft  die variant  de voorkeur  
van de raad.
De heer De Lange laat  weten dat  zijn  fractie teleurgesteld is over het besluit  van de 
raad. 
Hij  betreurt  de opstelling  van de VVD in  deze. Hij  zegt dat  het vertrouwen binnen de 
coalitie hierdoor ernstig is geschaad.
De voorzitter  stelt  vast het voorstel van het college met 6 stemmen voor en 7 stemmen 
tegen is verworpen.

7. Ingekomen  stukken.
Conform het voorstel  van het raadspresidium  wordt  besloten alle ingekomen stukken 
voor kennisgeving aan te nemen.

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 22.30 uur

Aldus vastgesteld in  de openbare 
raadsvergadering op 26 maart  2013

de voorzitter, de griffier,

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