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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 vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden 

op op op op 30303030 september  september  september  september 2014, aanvang2014, aanvang2014, aanvang2014, aanvang 21: 21: 21: 21:30 30 30 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 L.J.M. Schagen BPP 

De heer L.D.J. Fabriek CDA 

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 

  

AfwezigAfwezigAfwezigAfwezig (met kennisgeving) (met kennisgeving) (met kennisgeving) (met kennisgeving)::::     

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

 

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 heren Commandeur en Groot.  

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Fabriek 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. 

De volgende A-punten worden aan de agenda toegevoegd: 

5a Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een woning 

op het perceel Purmerenderweg 35a te Zuidoostbeemster. 

5b Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een 

ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster.  

5c Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het realiseren van vijf afdaken 

voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster. 

 

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. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering vanVaststellen besluitenlijst van de vergadering vanVaststellen besluitenlijst van de vergadering vanVaststellen besluitenlijst van de vergadering van    9 september 9 september 9 september 9 september 2014201420142014....    

 De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5.5.5.5. AAAA----punten.punten.punten.punten.    
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5a5a5a5a    Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een woning Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een woning Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een woning Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een woning 

op het perceel Purop het perceel Purop het perceel Purop het perceel Purmerenderweg 35a te Zuidoostbeemster.merenderweg 35a te Zuidoostbeemster.merenderweg 35a te Zuidoostbeemster.merenderweg 35a te Zuidoostbeemster.    

De leden van D66 stemmen tegen dit voorstel. De heer Smit legt namens de fractie van D66 

een stemverklaring af. De voorzitter stelt vast dat de raad besluit te verklaren dat verklaring 

van geen bedenkingen niet is vereist. 

    

5b5b5b5b    Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het uitbreiden van een 

ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster.ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster.ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster.ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 te Middenbeemster.    

De raad besluit te verklaren dat verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. 

    

5c5c5c5c    Voorstel tot het Voorstel tot het Voorstel tot het Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het realiseren van vijf afdaken verlenen van planologische medewerking aan het realiseren van vijf afdaken verlenen van planologische medewerking aan het realiseren van vijf afdaken verlenen van planologische medewerking aan het realiseren van vijf afdaken 

voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster.voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster.voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster.voor het opslaan van sluisdeuren op het Verloreneind te Westbeemster.    

De heer Schagen stelt dat de leden van de fractie van de BPP instemmen met dit voorstel 

maar daarbij kanttekeningen hebben. Daarvoor legt hij een stemverklaring af. De voorzitter 

stelt vast dat de raad besluit te verklaren dat verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. 

    

6.6.6.6. IIIIngekomen stukken.ngekomen stukken.ngekomen stukken.ngekomen stukken. 

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

• De brief van 21 augustus 2014 van het college en de uitkomst van de 2e test houdbare 

gemeentefinanciën.  

• De uitnodiging van 25 augustus 2014 van de wethouder Hefting voor de bijeenkomst op 16 

september 2014 over het proces van de transformatie bij de 3 decentralisaties. 

• Het welstandsjaarverslag 2013 zoals vastgesteld door het college op 9 september 2014.  

• De brief van 29 augustus 2014 van diverse instanties waarmee aandacht wordt gevraagd 

voor de armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015. 

 

7.7.7.7. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    

De heer De Lange doet een mededeling over het bijwonen van de opening van de gerestau-

reerde weegbrug aan de Jisperweg. De heer Dings, doet een mededeling over een bijgewoonde 

conferentie over jeugdbescherming in de stadsregio. De heer Hefting doet een mededeling over 

de bijgewoonde bijeenkomst van Beemster Hart Safe. De voorzitter sluit zich aan bij de 

mededeling van de heer De Lange en doet een mededeling over de officiële opening van het 

Fort Resort Beemster. 

 

8.8.8.8. Verslaglegging en verantwoordiVerslaglegging en verantwoordiVerslaglegging en verantwoordiVerslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in ng vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in ng vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in ng vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in 

algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, 

ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Mevrouw Jonk doet een verslag van het stage-aanbod van diverse organisaties en instellingen 
die hulp aan jeugdigen bieden binnen de stadsregio, waarvan zij en mevrouw Fidder gebruik 
hebben gemaakt. 
 
9.9.9.9. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:42 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 21 oktober 2014 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

H.N.G. Brinkman  M. Timmerman 


