Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op 24 juni 2014, aanvang 20.40 uur in de raadzaal te Middenbeemster.
Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer M. Timmerman
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
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

Afwezig met kennisgeving
Mevrouw I. FidderLangerijs

BPP

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom.
Bij loting wordt bepaald, dat de heer Dings in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn
stem moet uitbrengen.
De voorzitter leest vervolgens zijn brief van heden aan de raad voor, luidende:
“Geachte leden van de Raad,
Eind vorig jaar heb ik een vertrouwelijk overleg met het “senioren convent” informatief
gesproken over het ten einde lopen van mijn tweede ambtstermijn op 7 april 2015. Ik heb
daarbij aangegeven na te denken over mijn persoonlijke situatie en de mogelijkheden op
een rij te zetten teneinde een goede afweging te maken. Ik heb sindsdien vele gesprekken
gevoerd, uiteraard met mijn echtgenote, maar ook met anderen wiens adviezen ik
waardeer en tenslotte met de Commissaris van de Koning.
Ik ben, alles afwegende, tot de conclusie gekomen om af te zien van een volgende
ambtsperiode en heden aan Zijne Majesteit de Koning per brief gevraagd mij per 7 april
2015 ontslag te verlenen.
U zult begrijpen dat dit besluit mij niet licht valt. Ik kijk nu al terug op twee uitermate mooie
ambtsperiodes in deze prachtige gemeente. Perioden waarin u mij de kans hebt gegeven
om, los van wettelijke taken, in te zetten voor zeer interessante beleidsterreinen. Ik ben u
daar zeer dankbaar voor.
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Op 6 april 2015, een jaar na de verkiezingen en de start van de ambtelijke samenwerking
met Purmerend, het jaar waarin ik ook pensioengerechtigd ben, eindigt voor mij het mooie
ambt van burgemeester. Tot die tijd zal ik mij tot het uiterste blijven inspannen.
Was getekend, H.N.G. Brinkman”
De heer De Lange spreekt als nestor van de raad uit, dat dit bericht hem en waarschijnlijk
ook de andere raadsleden overvalt. Hij spreekt uit, dat in een goede opvolging moet
worden voorzien. De voorzitter geeft aan, dat hij bewust nu dit besluit bekend heeft
gemaakt zodat er voldoende tijd is om dit te realiseren.
2. Vaststellen agenda.
De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.
De volgende Apunten worden aan de agenda toegevoegd:
5a
Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan woningbouw op 2
ontwikkelkavels aan de Notarisappelstraat te Zuidoostbeemster.
5b
Voorstel tot het vaststellen van de 4e wijziging van de begroting 2014.
5c
Voorstel tot het wijzigen van de Afvalstoffenverordening.
5d
Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde
zaken.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 juni 2014.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.
5. Apunten.
5a

5b
5c

5d

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan woningbouw op 2
ontwikkelkavels aan de Notarisappelstraat te Zuidoostbeemster.
De raad besluit 2 ontwikkelkavels als categorie ex artikel 6.5 lid 3 van het Besluit
omgevingsrecht aan te wijzen en te verklaren dat verklaring van geen bedenkingen niet
is vereist.
Voorstel tot het vaststellen van de 4e wijziging van de begroting 2014.
De raad besluit de 4e wijziging van de begroting 2014 vast te stellen.
Voorstel tot het wijzigen van de Afvalstoffenverordening.
De raad besluit de 1e wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009
vast te stellen.
Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening voor het
leerlingenvervoer.
De raad besluit de verordening Leerlingenvervoer Beemster 2014 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de verordening Leerlingenvervoer gemeente Beemster 2012.

6. Vaststellen van de jaarstukken 2013
De voorzitter geeft eerst gelegenheid voor het stellen van vragen aan de accountant de
heer A. Booij, die daarvoor plaatsneemt aan de vergadertafel.
De heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer Schagen en de heer
Dings stellen vragen aan de heer Booij die hij vervolgens beantwoordt.
Hierna geeft de voorzitter de gelegenheid om te reageren op het voorstel.
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De heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer Schagen en de heer
Dings reageren namens hun fracties op het voorstel. De heer Dings dient een
amendement in over de besteding van de ISV subsidie. Vervolgens leest hij het
amendement voor.
De voorzitter geeft wethouder Butter het woord om te reageren op de inbreng in de 1e
ronde.
Wethouder Butter reageert op de opmerkingen. Daarbij geeft hij aan dat via de concept
begroting 2015, aan raad meer informatie zal worden verstrekt over de mogelijke financiële
risico’s, mogelijke aansprakelijkheden en mogelijke claims voor de gemeente door de
binding met de verbonden partijen en/of het hebben van aandelen. Verder zegt de
wethouder toe, dat het college tenminste 2x per jaar aan de raad informatie zal verstrekken
over de ontwikkelingen bij de grondexploitatie in de brede zin, dus niet alleen over de
woningbouw.
Hierna schorst de voorzitter de vergadering om het amendement te kunnen uitreiken en
kennis daarvan te kunnen nemen.
De voorzitter heropent de vergadering.
De heer Dings geeft aan, dat zijn fractie punt 3 uit het amendement schrapt.
Wethouder Butter ontraadt de raad om dit amendement aan te nemen.
De voorzitter stelt op basis van de inbreng van de heer Groot, mevrouw Van Boven, de
heer Commandeur en de heer Schagen vast, dat het amendement door de fractie van D66
wordt gesteund en geen steun vindt bij de fracties van VVD, CDA en BPP.
De heer Dings geeft aan dat zijn fractie het amendement intrekt en kondigt aan bij de
begrotingsbehandeling met een initiatiefvoorstel over dit onderwerp te zullen komen.
Wethouder Butter draagt de heer Dings de mogelijkheid aan om in plaats van een
initiatiefvoorstel, de strekking van het ingetrokken amendement in te brengen in de eerder
door hem aangekondigde werkgroep begroting, die na het zomerreces zal worden
ingesteld.
Hierna stelt de voorzitter voor om tot besluitvorming over te gaan.
De raad stelt vervolgens de jaarstukken over 2013 vast en besluit het voordelig saldo van
€ 496.151 na bestemming toe te voegen aan de algemene reserve. Tevens besluit de raad
om € 38.400 te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan de begroting
2014 ten behoeve van een aantal in het genomen besluit genoemde projecten.
7. Bespreken van het (financieel) Meerjarenperspectief 20152018
De voorzitter licht toe, dat bij dit agendapunt geen besluit van de raad wordt gevraagd. Het
college zal de inbreng van de raad vertalen naar de concept begroting voor 2015.
De heer Dings betitelt dit document als informatief en te weinig concreet en onvolledig op
de beleidsterreinen om daarover een uitspraak te doen. De heer Schagen stelt dat dit
document en andere informatie duidelijke signalen geven die noodzaken tot verdere
bezuinigingen.
Zijn fractie denkt daarbij in 2 richtingen: het realiseren van een vitale gemeente en partners
die meedenken en mede risicodragers zijn. Hij verwacht van het college stevige voorstellen
in de concept begroting voor 2015 en doet daarvoor een aantal suggesties. De heer
Commandeur doet ook suggesties voor bezuinigingen, vanuit het uitgangspunt “hard maar
eerlijk”. Mevrouw Van Boven kan zich vinden in de inhoud van dit document en kijkt uit
naar de begrotingsbehandeling. De heer Groot betoogt vanuit welke gestructureerde
aanpak zijn inziens het financieel beleid gezonder moet worden gemaakt.
Wethouder Butter gaat hierna in op de opmerkingen.
De heer Dings geeft aan, dat zijn fractie zich met hand en tand zal verzetten tegen het zijn
inziens afbraakbeleid van de coalitie ten aanzien van de gemeenschapsvoorzieningen.
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De voorzitter merkt op, dat er suggesties zijn gedaan waarover het college nog een
standpunt moet innemen. Hij wil niet spreken van afbraakbeleid.
De voorzitter sluit hierna de behandeling van dit agendapunt af.

8. Ingekomen stukken.
De raad besluit:
• De jaarstukken 2013 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)
voor kennisgeving aan te nemen.
• Op de programmabegroting 2015 van het ISW de voorgestelde schriftelijke zienswijze in
te brengen.
9. Mededelingen.
Er worden geen mededelingen gedaan.
10. 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 doet een terugmelding over het onderwerp jeugdzorg, zoals eerder deze
avond besproken in stadregio verband.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad d.d. 9 september 2014
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman

M. Timmerman
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