
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 16-12-2014                                           blz.  1 van 3 

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     

16161616 december  december  december  december 2014, aanvang2014, aanvang2014, aanvang2014, aanvang    21.55 21.55 21.55 21.55 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 A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt 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 

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 kennisgeviAfwezig met kennisgeviAfwezig met kennisgeviAfwezig met kennisgeving:ng:ng:ng:     

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.  

Bij loting wordt bepaald, dat mevrouw Jonk in geval van hoofdelijke stemming het eerst haar stem 

moet uitbrengen. 

 

2.2.2.2. VasVasVasVaststellen agenda.tstellen agenda.tstellen agenda.tstellen agenda.    

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen. Naast het in voorgaand agendapunt genoemde 

onderwerp worden de volgende A-punten aan de agenda toegevoegd: 

5a Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke 

samenwerking gemeenten Beemster en Purmerend.  

5b Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond van 

de Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.  

5c Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen. 

5d Voorstel tot het aanbesteden van de accountantsdiensten.  

5e Voorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoop- en aanbesteding gemeente 

Beemster 2009. 

5f Voorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoersplan en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen bij de 

Kadernota 2016-2019.  

    

3.3.3.3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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4.4.4.4. Vaststellen van Vaststellen van Vaststellen van Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de besluitenlijst van de vergadering van de besluitenlijst van de vergadering van de besluitenlijst van de vergadering van 2 december 2 december 2 december 2 december 2014.2014.2014.2014.    

De raad stelt deze besluitenlijsten ongewijzigd vast. 

    

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

    

5a5a5a5a    Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke Voorstel om kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomsten ambtelijke 

samesamesamesamennnnwerking gemeenten Beemster en Purmerend. werking gemeenten Beemster en Purmerend. werking gemeenten Beemster en Purmerend. werking gemeenten Beemster en Purmerend.     

De raad besluit kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomsten. 

    

5b5b5b5b    Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond van Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond van Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond van Voorstel tot het vaststellen van verordeningen voor de uitvoering van de taken op grond van 

de Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.de Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.de Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.de Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet.    

De raad besluit: 

- de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015; 

- de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015; 

- de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015; 

- de Verordening individuele studietoeslag Beemster 2015; 

- de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015; 

- de Verordening tegenprestatie Participatiewet Beemster 2015; 

- de Re-integratieverordening participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015; 

- de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beemster 2015, 

vast te stellen. 

    

5c5c5c5c    Voorstel totVoorstel totVoorstel totVoorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen. het vaststellen van belastingenverordeningen. het vaststellen van belastingenverordeningen. het vaststellen van belastingenverordeningen.    

De raad besluit 

- de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015; 

- de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015; 

- de Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2015; 

- de Verordening betreffende de 1e wijziging van de Tarieventabel 2015 behorende bij 

Legesverordening 2015,  

vast te stellen. 

    

5d5d5d5d    Voorstel tot het aanbesteden van de accountantsdienstenVoorstel tot het aanbesteden van de accountantsdienstenVoorstel tot het aanbesteden van de accountantsdienstenVoorstel tot het aanbesteden van de accountantsdiensten 

De raad besluit tot een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Purmerend. 

De voorzitter stelt vast dat geen behoefte is aan een schriftelijke stemming over de 

voorgestelde vertegenwoordigers in het beoordelingsteam. De raad besluit hierna bij 

acclamatie tot de benoeming van mevrouw Van Boven en de heer Vinke tot lid en de heer 

Schagen tot plaatsvervangend lid. 

    

5e5e5e5e    Voorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoopVoorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoopVoorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoopVoorstel tot het intrekken van de algemene regels inkoop---- en aanbesteding gemeente  en aanbesteding gemeente  en aanbesteding gemeente  en aanbesteding gemeente 

Beemster 2009.Beemster 2009.Beemster 2009.Beemster 2009.    

De raad besluit de algemene regels inkoop- en aanbesteding gemeente Beemster 2009 in te 

trekken. 

    

5f5f5f5f    Voorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk VerkeerVoorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk VerkeerVoorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk VerkeerVoorstel om kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer---- en  en  en  en 

VeVeVeVerrrrvoersplan en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen bij de voersplan en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen bij de voersplan en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen bij de voersplan en in te stemmen met de behandeling van de financiële voorstellen bij de 

KadeKadeKadeKaderrrrnota 2016nota 2016nota 2016nota 2016----2019.2019.2019.2019.    

De raad besluit kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma en stemt in met de 

behandeling van de financiële voorstellen hierover bij de Kadernota 2016-2019. 
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6.6.6.6. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend griffier en aansluitend afscheid van de Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend griffier en aansluitend afscheid van de Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend griffier en aansluitend afscheid van de Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend griffier en aansluitend afscheid van de 

huhuhuhuiiiidige plaatsvervangend griffier, de heer C.J.dige plaatsvervangend griffier, de heer C.J.dige plaatsvervangend griffier, de heer C.J.dige plaatsvervangend griffier, de heer C.J. Jonges Jonges Jonges Jonges    

De raad besluit de heer A.B. Visser per 16 december 2014 te benoemen tot loco griffier.  

De voorzitter neemt hierna de eed af bij de heer Visser en bij de griffier, de heer M. Timmerman. 

De heer Timmerman spreekt uit “Dat verklaar en beloof ik”. De heer Visser spreekt uit “Zo waarlijk 

helpe mij God Almachtig!”. Vervolgens feliciteert de voorzitter de heer Visser met zijn benoeming. 

Hierna wordt afscheid genomen van de heer Jonges. De voorzitter en de nestor van de raad, de 

heer De Lange, kijken terug op de loopbaan van de heer Jonges en bedanken hem voor zijn inzet. 

De heer Jonges blikt ook terug en kijkt naar de toekomst van Beemster. Hij bedankt de raad voor 

het vertrouwen en de samenwerking. 

    

7.7.7.7. Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken    

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

- De brief d.d. 10 november 2014 van de Wajongroep FNV, waarin dringend gevraagd wordt om 

bij de behandeling van voorstellen ter uitvoering van de Participatiewet aandacht te hebben 

voor de zaken die voor mensen met een arbeidsbeperking heel belangrijk zijn.  

- De brief d.d. 13 november 2014 van de burgemeester waarmee wordt gereageerd op de 

vraag van de heer De Lange over de mogelijkheden om aan de Westdijk ter hoogte van de 

Hobrederweg een voetgangersbrug over de Beemsterringvaart te plaatsen.  

- De op 17 november 2014 ontvangen motie van 26 juni 2014 van de raad van Dongeradeel, 

waarin heropening van de onderhandelingen over de CAO Sociale Werkvoorziening wordt 

bepleit. 

- De brief d.d. 18 november 2014 van de Inspectie van het Onderwijs met als bijlage het 

rapport ‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013/2014’. 

- De brief d.d. 25 november 2014 van het college waarmee de raad wordt geïnformeerd over 

een komende planologische procedure voor het perceel Zuiderpad 13 te Zuidoostbeemster. 

- De brief d.d. 27 november 2014 van het college waarmee de raad wordt geïnformeerd over 

de besluitvorming inzake het Beeldkwaliteitsplan N244 van de provincie Noord-Holland. 

De heer De Lange vraagt of bij de uitwerking van het onderwerp voetgangersbrug, de schriftelijke 

reactie van zijn fractie op de brief wordt meegenomen. De voorzitter antwoordt hierop 

bevestigend. 

 

8.8.8.8. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    

Er worden mededelingen gedaan. 

 

9.9.9.9. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemVerslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemVerslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemVerslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene ene ene ene 

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. 

De heer Dings doet verslag van de laatste regioraadsvergadering van de Stadsregio Amsterdam. 

 

10.10.10.10. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 

De voorzitter noemt de belangrijke lokale politieke gebeurtenissen van de raad van dit jaar en 

sluit hierna (om 22.40 uur) de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 20 januari 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

H.N.G. Brinkman  M. Timmerman 


