
Besluitenlijst  van de vergadering  van de raad  van de gemeente  Beemster,  
gehouden  op 16 april  2013, aanvang 22.10 uur  in  de raadzaal  te 
Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman voorzitter,  burgemeester
De heer H. Jager plaatsvervangend 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 Bakker  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  beginsel planologische medewerking te verlenen aan het bouwen 
van een woning met vrijstaande berging op perceel Noorderpad 17a te 
Zuidoostbeemster.

- Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan de realisatie 
(legalisatie) van een drietal  recreatie-eenheden (gastenverblijven) op perceel 
Oostdijk  21 te 
Zuidoostbeemster.

- Voorstel over ontvlechting Technische Dienst  Beemster en Zeevang (TDBZ).

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

5a. Voorstel  om in  beginsel planologische medewerking  te verlenen  aan het  
bouwen  van een woning  met  vrijstaande  berging  op perceel  Noorderpad  17a 
te Zuidoostbeemster.
De raad besluit  conform het voorstel. 

5b. Voorstel  om planologische medewerking  te verlenen  aan de realisatie  
(legalisatie)  van een drietal  recreatie-eenheden (gastenverblijven)  op het  
perceel  Oostdijk  21 te Zuidoostbeemster.
De raad besluit  conform het voorstel.

5c. Voorstel  over  ontvlechting  Technische Dienst  Beemster  en Zeevang (TDBZ).
De raad besluit  conform het voorstel:

1. Akkoord te gaan met het principebesluit  de Technische Dienst  Beemster en 
Zeevang per 1 januari  2014 te ontvlechten.

2. Een krediet  beschikbaar  te stellen als werkkapitaal  voor dit  ontvlechtingproces van 
€58.000,-- en dit  bedrag te dekken uit  de al;gemene reserve.

3. In  te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging.

6. Ingekomen  stukken.
Conform het voorstel  van het raadspresidium  wordt  besloten om de ingekomen 
stukken nrs. 1 t/m 5 en 7 voor kennisgeving aan te nemen.
Tevens wordt  besloten om de ingekomen stukken nr.  6 (motie van de raad van Ten 
Boer over regeling schade als gevolg van aardbevingen door aardgaswinning) en nr.  8 
(moties van de raden van Dantumadeel, Peel en Maas en Moerdijk,  gericht  tegen 
advies onderwijsraad over opheffingsnorm kleine scholen) voor kennisgeving aan te 
nemen.
Ingekomen stuk  nr.  9 (brief college met rapportage over stand van zaken bij  het proces 
samenwerking  Beemster – Purmerend).
Op een vraag van mevr. Van den Berg antwoordt  de voorzitter , dat de externe 
communicatie in  de volgende rapportage meer aandacht krijgt.
De raad besluit  vervolgens ingekomen nr. 9 voor kennisgeving aan te nemen.

7. Mededelingen.
Er  zijn  geen mededelingen.

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

9. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 22.30 uur

Aldus vastgesteld in  de openbare 
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raadsvergadering op 7 mei 2013

de voorzitter, de griffier,

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