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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     

22228 april 8 april 8 april 8 april 2012012012015555, aanvang, aanvang, aanvang, aanvang    22.22.22.22.20 20 20 20 uuruuruuruur in in in in de raadzaal te Middenbeemster de raadzaal te Middenbeemster de raadzaal te Middenbeemster de raadzaal te Middenbeemster....    

 

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:     

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

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 A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA  

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

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 kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:Afwezig met kennisgeving:     

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

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

De heer J.W.T. Smit D66 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

 

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening. 

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

Er is een bericht van verhindering ingekomen van mevrouw Fidder en de heren Dings, Smit en 

Vinke. Hierbij benoemt de voorzitter dat de heer Dings op dit moment de raad vertegenwoordigt in 

de regioraad van de Stadsregio Amsterdam bij het onderwerp de lijnennetvisie. 

 

Bij loting wordt bepaald, dat de heer Commandeur in geval van hoofdelijke stemming het eerst 

zijn stem moet uitbrengen. 

 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de nestor van de raad, de heer De Lange. 

De heer De Lange feliciteert mevrouw Helder namens de raad met haar benoeming tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau bij de Algemene Gelegenheid van 24 april jl. en overhandigt haar een 

boeket. 

 

2.2.2.2. Vaststellen agenda.Vaststellen agenda.Vaststellen agenda.Vaststellen agenda.    

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen. Aan de agenda worden de volgende A-punten 

toegevoegd: 

5b Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp 

op het perceel Middenweg 1 te Noordbeemster. 

5c Consultatie over het concept voor de 1e wijziging van de begroting 2015 van de 

Omgevingsdienst IJmond. 

5d Voorstel tot de benoeming van burgemeester A.J.M. van Beek in besturen van 

gemeenschappelijke regelingen. 
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3.3.3.3. IIIInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.nventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.nventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.nventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4.4.4.4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24242424 maart  maart  maart  maart 2012012012015555....    

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5.5.5.5. AAAA----punten.punten.punten.punten.    

    

5555aaaa    Verzoek van de heer J.H. Köhne om ontslag als plaatsvervangend commissielid.Verzoek van de heer J.H. Köhne om ontslag als plaatsvervangend commissielid.Verzoek van de heer J.H. Köhne om ontslag als plaatsvervangend commissielid.Verzoek van de heer J.H. Köhne om ontslag als plaatsvervangend commissielid.    

De raad besluit dit ontslag te verlenen. 

    

5b5b5b5b    Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp op Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp op Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp op Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een stolp op 

het perceel Middenweg 1 te Noordbeemsterhet perceel Middenweg 1 te Noordbeemsterhet perceel Middenweg 1 te Noordbeemsterhet perceel Middenweg 1 te Noordbeemster. . . .     

De raad besluit hieraan planologisch medewerking verlenen en te verklaren dat een 

verklaring van geen bedenkingen voor dit geval niet vereist is. 

    

5c5c5c5c    Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1Consultatie over het concept voor de 1eeee wijziging van de begroting 2015 van de  wijziging van de begroting 2015 van de  wijziging van de begroting 2015 van de  wijziging van de begroting 2015 van de 

Omgevingsdienst IJmond.Omgevingsdienst IJmond.Omgevingsdienst IJmond.Omgevingsdienst IJmond.    

De raad besluit het college opdracht te geven om de voorgestelde zienswijze in te brengen. 

    

5555dddd    Voorstel tot de benoeming van burgemeester A.J.M. van Beek in besturen van Voorstel tot de benoeming van burgemeester A.J.M. van Beek in besturen van Voorstel tot de benoeming van burgemeester A.J.M. van Beek in besturen van Voorstel tot de benoeming van burgemeester A.J.M. van Beek in besturen van 

gemeenschappelijke regelingen.gemeenschappelijke regelingen.gemeenschappelijke regelingen.gemeenschappelijke regelingen.    

De raad besluit burgemeester Van Beek aan te wijzen tot lid van het algemeen bestuur van 

het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland en het Recreatieschap Twiske-

Waterland. 

    

Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----puntenpuntenpuntenpunten    

    

6.6.6.6. InInInIngekomen stukkengekomen stukkengekomen stukkengekomen stukken    

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

- De brief van 9 maart 2015 van wethouder Zeeman, waarmee is aangegeven wanneer de 

resultaten van het onderzoek naar de toekomstige vorm van het bibliotheekwerk in Beemster 

aan de raad zullen worden aangeboden. 

- De op 9 maart 2015 ontvangen rapportage van het Inspectie SZW van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand voor 

jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar. 

- De brief van 11 maart 2015 van wethouder Hefting als vervolg op de bespreking in de 

raadscommissie van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, en de vraag daarbij 

hoe de kwaliteit van het betreffende gemeentelijk eigendom wordt geborgd nu de gemeente 

daar niet langer zelf verantwoordelijk voor is. 

- De brief van 17 maart 2015 van wethouder Hefting naar aanleiding van een vraag van de 

fractie van de VVD over het verloop van de declaraties in de Wmo. 

- De brief van 8 april 2015 van wethouder Zeeman over de realisatie van de speelvoorziening 

voor de jeugd in de leeftijd van 6-16 jaar nabij De Spelemei te Zuidoostbeemster. 

- De op 9 april 2015 van de gemeente Sluis ontvangen motie inzake de onderhandeling voor de 

CAO van de Sociale werkvoorziening. 

- De brief van 10 april 2015 van wethouder Hefting naar aanleiding van een vraag van de 

fractie van de BPP over het project Karel en de Kikkerkoning. 

De voorzitter benoemt bij deze brief, dat voor deze vraag nog nadere informatie volgt, zoals 

eerder deze avond aangegeven in de raadscommissie.  
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Mevrouw Segers verzoekt om de brief van 8 april 2015 van wethouder Zeeman waarmee de 

reactie van het college en het ISW op de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening ter kennisname aan de raad is toegezonden, te agenderen voor behandeling in de 

raadscommissie. Aldus wordt besloten. 

 

7.7.7.7. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    

De heer De Lange bedankt de betreffende medewerkers voor de voortreffelijke organisatie van 

het afscheid van de heer Brinkman, de installatie van burgemeester Van Beek, de Algemene 

Gelegenheid van 24 april jl. en de lopende voorbereidingen voor de herdenking van 4 mei a.s. 

 

8.8.8.8. 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. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9.9.9.9. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.32 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 19 mei 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek   M. Timmerman 

 


