Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op 10 juni 2014, aanvang 21.00 uur in de raadzaal te Middenbeemster.
Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer M. Timmerman
Mevrouw I. FidderLangerijs
Mevrouw B.A.C. Jonkde Lange
De heer N.C.M. de Lange
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer L.D.J. Fabriek
De heer G.J.M. Groot
Mevrouw A.M.J. Segers
De heer J.W.T. Smit
De heer J.R.P.L. Dings
De heer H.J. Vinke
Mevrouw. M.L. van Boven
Mevrouw E.J. HelderPauw

burgemeester, voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
CDA
D66
D66
D66
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks
VVD
VVD

Mede aanwezig:
De heer G.H. Hefting
Mevrouw A. Zeeman
De heer D.J. Butter

wethouder BPP
wethouder CDA
wethouder VVD

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom.
De voorzitter staat vervolgens stil bij het overlijden van oud raadslid de heer J.A.
Winkelhuijzen en zijn echtgenote mevrouw C.M.C. WinkelhuijzenKramer. De raad gedenkt
beiden met een minuut stilte.
Bij loting wordt bepaald, dat de heer Commandeur in geval van hoofdelijke stemming het
eerst zijn stem moet uitbrengen.
2. Vaststellen agenda.
De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.
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 27 mei 2014.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.
5. Apunten.
Er zijn geen Apunten aan de agenda toegevoegd.

6. Ingekomen stukken.
De raad besluit:
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•
•

de ingekomen stukken 1 t/m 9 voor kennisgeving aan te nemen
ingekomen stuk 10 (de programmabegroting 2015 van de GGD) voor afdoening in
handen van het college te stellen met als daartoe aanleiding is, een terugmelding naar
de raad.

De heer Dings roept bij ingekomen stuk 10 op tot meer sturing en controle op de GGD
vooral tegen de achtergrond van de 3 decentralisatiedossiers.
7. Mededelingen.
Er worden geen mededelingen gedaan.
8. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente
Beemster in algemene besturen van openbare lichamen of andere
gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
De heer Dings meldt, dat om reden van deze raadsvergadering hij niet aanwezig kon zijn
bij de gelijktijdige vergadering van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad d.d. 24 juni 2014
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman

M. Timmerman
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