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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     

3 maart 3 maart 3 maart 3 maart 2012012012015555, aanvang, aanvang, aanvang, aanvang    22.22.22.22.13131313    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 

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 

 

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening. 

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. 

 

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: 

5a Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs. 

5b Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe opzet voor de  rekenkamerfunctie. 

 

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. 

    

4.4.4.4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderinVaststellen van de besluitenlijst van de vergaderinVaststellen van de besluitenlijst van de vergaderinVaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van g van g van g van 10 februari 10 februari 10 februari 10 februari 2012012012015555....    

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

    

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

 

5a5a5a5a    Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokalen bewegingsonderwijsgemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokalen bewegingsonderwijsgemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokalen bewegingsonderwijsgemeente Beemster 2015 en de bijlage voorzieningen lokalen bewegingsonderwijs. 

De raad stelt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beemster 2015 

vast.  

De raad stelt de bijlage voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs, behorende bij de 

Verordening materiële financiële gelijkstelling gemeente Beemster 2013, vast. 
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5555bbbb    Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe opzet voor de  rekenkamerfunctieVoorstel tot het vaststellen van een nieuwe opzet voor de  rekenkamerfunctieVoorstel tot het vaststellen van een nieuwe opzet voor de  rekenkamerfunctieVoorstel tot het vaststellen van een nieuwe opzet voor de  rekenkamerfunctie. 

De raad besluit de rekenkamerfunctie voorwaardelijk uit te besteden aan de 

rekenkamercommissie van Purmerend en hiervoor de medewerking van Purmerend te 

vragen. 

    

6.6.6.6. Ingekomen stukkIngekomen stukkIngekomen stukkIngekomen stukkenenenen    

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

- De brief van 2 januari 2015 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met het bericht, dat 

zij geen aanleiding zien om de gemeente Beemster voor het begrotingsjaar 2015 onder het 

preventieve toezicht te brengen. 

 

7.7.7.7. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

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 besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke organen, ingesteld op grond van van van 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 22.17uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 24 maart 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.N.G. Brinkman  M. Timmerman 


