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Besluitenlijst van de Besluitenlijst van de Besluitenlijst van de Besluitenlijst van de openbare openbare openbare openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op     

11 november 11 november 11 november 11 november 2014, aanvang2014, aanvang2014, aanvang2014, aanvang    15.30 15.30 15.30 15.30 uuruuruuruur 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  burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP 

De heer N.C.M. de Lange 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 

De heer J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

Mevrouw. M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

  

Mede aanwezig:Mede aanwezig:Mede aanwezig:Mede aanwezig:  

De heer G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig (met kAfwezig (met kAfwezig (met kAfwezig (met kennisgeving):ennisgeving):ennisgeving):ennisgeving):     

De heer L.J.M. Schagen BPP 

 

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom.  

Hij meldt de afwezigheid van de heer Schagen.  

Bij loting wordt bepaald, dat de heer De Lange 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 ongewijzigd vast te stellen.  

 

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 gemeld. 

 

4.4.4.4. VasVasVasVaststellen besluitenlijst van de vergadering vantstellen besluitenlijst van de vergadering vantstellen besluitenlijst van de vergadering vantstellen besluitenlijst van de vergadering van    21 oktober 21 oktober 21 oktober 21 oktober 2014201420142014....    

 De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5.5.5.5. AAAAlgemene beschouwingen.lgemene beschouwingen.lgemene beschouwingen.lgemene beschouwingen.    

De algemene beschouwingen van de raadsfracties worden voorgelezen in de volgorde: BPP door    

mevrouw Jonk, Pvda/GroenLinks door de heer Dings, CDA door de heer Commandeur, D66 door de 

heer Groot en VVD door mevrouw Van Boven. 

Hierna schort de voorzitter de vergadering om 16.37 uur en heropent die om 17.04 uur.  

Vervolgens reageren de fracties op elkaar in de volgorde van de heer De Lange, de heer Dings, de 

heer Commandeur, de heer Groot en mevrouw Van Boven. 

Hierna schorst de voorzitter de vergadering om 17.50 uur en heropent die om 19.15 uur.  
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Het college reageert op de algemene beschouwingen van de raadsfracties in de volgorde van 

wethouder Butter, wethouder Hefting, wethouder Zeeman en burgemeester Brinkman. 

Hierna schorst de voorzitter de vergadering om 20.00 uur en heropent die om 20.10 uur.  

Na deze heropening volgt de 2e termijn van de raadsfracties waarbij wordt gereageerd op de inbreng 

van het college in de volgorde van de heer De Lange, de heer Dings, de heer Commandeur, de heer 

Groot en mevrouw Van Boven. 

Hierna schorst de voorzitter de vergadering om 20.45 uur en heropent die om 20.48 uur.  

Het college reageert op de reacties van de raadsfracties in de volgorde van wethouder Butter, 

wethouder Hefting, wethouder Zeeman en burgemeester Brinkman. 

Wethouder Butter geeft in zijn beantwoording aan in 2015 de Woonvisie met de raadscommissie te 

willen evalueren en zegt toe de commissie telkens vooraf te zullen informeren over het 

woningbouwprogramma van aankomende projecten. Verder geeft hij aan in 2015 een bespreeknotitie 

aan de raad te zullen aanbieden voor een discussie over de norm voor de ondergrens van de 

algemene reserve en de nut en noodzaak van de bestemmingsreserves. 

De voorzitter sluit na de beantwoording door het college dit agendapunt af. 

 

6.6.6.6. Voorstel tot het vaststellen van de bestuursrapportage 2014 en daarmee de 5Voorstel tot het vaststellen van de bestuursrapportage 2014 en daarmee de 5Voorstel tot het vaststellen van de bestuursrapportage 2014 en daarmee de 5Voorstel tot het vaststellen van de bestuursrapportage 2014 en daarmee de 5eeee wijziging van de  wijziging van de  wijziging van de  wijziging van de 

begroting 2014begroting 2014begroting 2014begroting 2014....    

De heer Groot vraagt wat de oorzaak is van de € 29.148 aan hogere lasten bij programma 7.  

Wethouder Butter geeft aan dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord. 

De voorzitter stelt hierna vast, dat de raad besluit de bestuursrapportage 2014 en daarmee de 5e 

wijziging van de begroting 2014 vast te stellen. 

    

7.7.7.7. VooVooVooVoorstel tot het vaststellen van de rstel tot het vaststellen van de rstel tot het vaststellen van de rstel tot het vaststellen van de belastingmaatregelen 2015belastingmaatregelen 2015belastingmaatregelen 2015belastingmaatregelen 2015....    

De heer De Lange geeft aan dat zijn fractie instemt met dit voorstel. De heer Dings zegt, dat dit ook 

voor zijn fractie geldt met uitzondering van beslispunt 2 (tarief afvalstoffenheffing) en 3 (tarief 

rioolheffing). De heer Groot dient een amendement in luidende: 

 
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 in de voorstellen een zeer forse verhoging van de tarieven voor afvalheffing en 

rioolheffing wordt voorgesteld zonder gebruik te maken van de daarvoor bedoelde egalisatiereserves. 

 

Besluit de beoogde kostendekkende tarieven gefaseerd over drie jaar in te voeren, de 

egalisatiereserves daarvoor te gebruiken en de restanten in te zetten voor de noodzakelijke 

investeringen. 

 

De fractie van D66. 

 

Mevrouw Van Boven dient een amendement in luidende: 

 

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. 
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overwegende, dat wij de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 8,9% en die voor de 

rioolrechtheffing van 9,3% te fors vinden om ineens door te belasten aan onze burgers.  

 

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen: 

 

De gewenste kostendekkendheid die nu ineens wordt verrekend in de genoemde verhogingen van de 

afvalstoffenheffing en de rioolrechtheffing geleidelijker te laten verlopen en de verhoging te spreiden 

over de jaren 2015, 2016 en 2017. Hierbij houden wij 4,4% resp 4,5% verhoging in het eerste jaar 

aan.  

 

Tevens stellen wij de raad voor om de minderopbrengsten van in totaal 120 Euro (afgerond) van de 

afvalstoffenheffing en het rioolrecht te dekken uit de vrijval Egalisatiereserve afvalstoffen heffing 

respectievelijk uit de vrijval Egalisatiereserve riolering en geven hierbij de opdracht mee om het 

restant van de vrijgevallen reserves van 114,3 – 98,6 K = 15,7K Euro resp. 440,5 K Euro - 20,2K 

Euro = 420,3 K Euro toe te voegen aan de algemene reserve.  

 

Een financiële onderbouwing is toegevoegd aan dit amendement. 

 

De fractie van de VVD. 

 

Het amendement is mede ondertekend door de fractie van PvdA/GroenLinks. 

De heer Commandeur geeft aan dat zijn fractie instemt met dit voorstel. 

Hierna schorst de voorzitter op verzoek van het college de vergadering om 21.30 uur en heropent die 

om 21.37 uur.  

Wethouder Butter ontraadt de raad om de beide ingediende amendementen aan te nemen. 

Mevrouw Fidder geeft aan, dat haar fractie de amendementen niet zal steunen. De heer Dings blijft bij 

zijn standpunt en wijst het voorstel van het college af. De heer Groot geeft aan het amendement van 

de VVD te zullen steunen en trekt zijn eigen amendement in. 

Mevrouw Van Boven geeft een nadere toelichting op haar beweegredenen om dit amendement in te 

dienen. De heer Commandeur geeft aan het amendement van de VVD niet te steunen. 

Hierna gaat de voorzitter over tot stemming. Hij stelt vast dat de raad niet wenst over te gaan tot 

hoofdelijke stemming. Vervolgens stelt hij vast, dat de fracties van VVD, PvdA/GroenLinks en D66 voor 

het amendement van de VVD zijn en de fracties van BPP en CDA tegen, waardoor dit amendement is 

aangenomen.  

De raad besluit hierna met inachtneming van het aangenomen amendement om de tarieven per 1 

januari 2015 als volgt vast te stellen: 

1. De legestarieven te verhogen met 1,4% met uitzondering van de door het Rijk bepaalde 

tarieven voor uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand. 

2. De tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen met 4,4%. 

3. Het tarief voor de rioolheffing te verhogen met 4,5%.  

4. De begrafenisrechten te verhogen met 1,4%.  

5. Het liggeld woonschepen te verhogen met 1,4%. 

 

8.8.8.8. Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2015.Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2015.Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2015.Voorstel tot het vaststellen van het subsidieplafond 2015.    

De raad besluit het subsidieplafond 2015 vast te stellen op € 529.702. 

 

9.9.9.9. Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2015tot het vaststellen van de programmabegroting 2015tot het vaststellen van de programmabegroting 2015tot het vaststellen van de programmabegroting 2015----2018.2018.2018.2018.    

De heer Dings een amendement in luidende: 
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Gelezen het voorstel van het college / het raadspresidium. 

 

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 meerjarige ontwikkeling van de reserves zorgelijk is; 

- de opheffing van de bestemmingsreserve voor de riolering en de toevoeging daarvan aan de 

algemene reserves betwistbaar is; 

- er geen noodzaak is voor een systematische besparing van de bibliotheek vanaf 2016; 

- de noodzaak van investeringen door het college weliswaar onbetwist is, maar het vaststellen van 

een overall-krediet van € 500.000,- een te algemene maatregel vormt; 

- ten behoeve van de soliditeit van de begroting over de periode 2015-18 een beperkte verhoging 

van 3% van de OZB bovenop het jaarlijkse inflatiepercentage noodzakelijk is; 

- een zelfstandige toekomst van Beemster een solide financiële huishouding behoeft; 

 

stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen: 

een alternatief dekkingsplan voor de begroting 2015-2018 vast te stellen zoals in de bijlage 

(achterzijde) bij dit voorstel opgenomen. 

 

De fractie van PvdA/GroenLinks. 

 

De heer Groot een amendement in luidende: 

 

Gelezen het voorstel van het college / het raadspresidium. 

 

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: 

In de voorstellen een ongespecificeerde stelpost van € 500.000 wordt aangevraagd door het college, 

hetgeen neerkomt op een verbijzondering van de algemene reserve; 

Dit voorstel niet voldoet aan de indieningsvereisten voor een budgetbeoordeling en daarom niet in 

behandeling kan worden genomen. 

 

Besluit: 

De beoogde uitgave uit het dekkingsplan wordt geschrapt, de algemene reserve tav deze uitname 

wordt intakt gelaten en verzoekt het college in het vervolg uitgewerkte voorstellen uit het 

collegeprogrammaa aan de raad voor te leggen met een dekkingsvoorstel. 

 

De fractie van D66. 

 

Mevrouw Van Boven geeft aan dat haar fractie instemt met de voorgestelde begroting met 

inachtneming van de aanpassing hiervan door het aangenomen amendement bij agendapunt 7.  

De heren Commandeur en De Lange geven aan dat hun fracties instemmen met de voorgestelde 

begroting. De heer De Lange voegt hieraan toe een stemverklaring te zullen afleggen. 

Hierna schorst de voorzitter op verzoek van het college de vergadering om 22.02 uur en heropent die 

om 22.05 uur.  

Wethouder Butter ontraadt de raad om de beide ingediende amendementen aan te nemen. 

In de 2e termijn geven de heren Dings en Groot aan de amendement te handhaven. 
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De heer De Lange zegt, dat zijn fractie beide amendementen niet steunt met de stemverklaring, dat 

zijn fractie hevig teleurgesteld is in de houding van de VVD met betrekking tot de  

belastingmaatregelen. Dit ondermijnt de positie van de eigen wethouder.  

De voorzitter brengt beide amendementen in stemming. 

Hij stelt vast, dat de fractie van PvdA/GroenLinks voor het amendement van PvdA/GroenLinks stemt 

en de fracties van BPP, D66, CDA en VVD tegen, waardoor het amendement is verworpen. 

Hij stelt vast, dat de fracties van D66 en PvdA/GroenLinks voor het amendement van D66 stemmen 

en de fracties van BPP, CDA en VVD tegen, waardoor het amendement is verworpen.   

De heer Commandeur doet een stemverklaring. Hij vindt het jammer dat beide amendementen niet 

eerder aan de fracties zijn toegezonden zodat er meer tijd zou zijn geweest om die goed te 

beoordelen.  

Vervolgens brengt de voorzitter de vaststelling van de programmabegroting in stemming. Voor de 

begroting stemmen de fracties van BPP, CDA en VVD en tegen de fracties van PvdA/GroenLinks en 

D66. 

Daarmee besluit de raad om de programmabegroting 2015-2018 vast te stellen. 

 

10.10.10.10. Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken    

De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 

- De brief van 8 oktober 2014 van wethouder Zeeman over de ondertekening van het convenant 

Regionale Samenwerkingsovereenkomst Afvalwaterketen Zaanstreek-Waterland. 

- De brief van 8 oktober 2014 van het college over de planning voor het aanbieden (aan de 

raadscommissie) van de Dienstverleningsovereenkomsten ten behoeve van de ambtelijke 

samenwerking Beemster – Purmerend. 

- De brief van 14 oktober 2014 van wethouder Hefting waarin een uiteenzetting is gegeven van de 

onderkende risico’s bij de nieuwe taken per 1 januari 2015 op het terrein van de jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning en hoe daarmee om te gaan. 

- De brief van 21 oktober 2014 van wethouder Hefting met afzonderlijke informatie over de 

Lourdesschool te Westbeemster.  

- De brief van 22 oktober 2014 van het college als voortgangsrapportage over de ambtelijke 

samenwerking met de gemeente Purmerend met als bijlage en onderlegger het tussentijds 

evaluatieverslag van Purmerend.   

 

Bij de brief van wethouder Hefting over de Lourdesschool vraagt mevrouw Segers of het extra geld van 

het Rijk voor scholen in dunbevolkte gebieden van toepassing is op de Lourdesschool. De voorzitter 

geeft aan dat wethouder Hefting hierop zal terugkomen. 

 

De raad besluit op verzoek van de heer De Lange om ingekomen stuk 5 (de brief van het college over 

de planologische procedure voor het perceel Middenweg 22a te Noordbeemster) te agenderen voor 

de eerstkomende raadscommissievergadering. 

 

11.11.11.11. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    

Er worden geen mededelingen gedaan. 

 

12.12.12.12. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene 

besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen.de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Er wordt geen verslag gedaan. 
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13.13.13.13. Afscheid van de heer L.D.J. Fabriek als raadslid.Afscheid van de heer L.D.J. Fabriek als raadslid.Afscheid van de heer L.D.J. Fabriek als raadslid.Afscheid van de heer L.D.J. Fabriek als raadslid.    

De voorzitter en de heer Commandeur spreken de heer Fabriek toe. Beiden danken hem voor zijn 

inzet als raadslid en zijn blij dat hij als raadscommissielid politiek actief blijft. De heer Fabriek bedankt 

de raad voor de collegialiteit en mooie periode. 

 

14.14.14.14. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 2 december 2014 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

H.N.G. Brinkman  M. Timmerman 


