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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     

30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 2012012012015555, aanvang, aanvang, aanvang, aanvang    23.1323.1323.1323.13    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:     

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 

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 

  

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

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

 

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.  

  

Bij loting wordt bepaald, dat de heer De Wildt 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 jaarstukken 2014. 

5b Behandeling van het voorstel van de kinderraad. 

5c Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk 

Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). 

5d Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een woning 

op het perceel Hobrederweg 38 te Middenbeemster. 

5 e Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een 

hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te 

Middenbeemster. 

5f Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”. 

5g Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst 

IJmond 

5h Voorstel tot het benoemen van de accountant voor de boekjaren 2015 tot en met 2019. 
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5i Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe financiële verordening. 

5j Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningen 

5k Voorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervoor de 

Reintegratieverordening participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015 te wijzigen. 

 

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 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 9 juni 9 juni 9 juni 9 juni 2222010101015555....    

De raad stelt de besluitenlijst gewijzigd vast. 

Het tekstblok op bladzijde 19 wordt gewijzigd in: 

“Mevrouw Van Boven, de heer De Lange, de heer Dings, de heer Commandeur en de heer Groot 

gaan in op hetgeen in de eerste termijn door het college is geantwoord en door andere fracties is 

ingebracht. Mevrouw Van Boven geeft daarbij aan van de wethouder nog niet gehoord te hebben 

of hij het initiatief zal nemen om in gesprek te gaan met de voormalige leden van de WMO raad. 

Wethouder Hefting geeft in tweede termijn op de vraag van mevrouw Van Boven aan dat hij niet 

heeft gezegd dat hij geen gesprek wil aangaan met de voormalige leden van de WMO raad, maar 

dat een dergelijk gesprek over het verleden zal gaan en daar is nu een punt achter gezet. Op de 

komende vacatures kunnen de oud leden ook reageren en dan komt er een gesprek al dan niet.” 

 

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

    

5a5a5a5a    Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2014.Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2014.Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2014.Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2014.    

    De raad besluit de jaarstukken vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp en 

het nadelig saldo van € 570.124 te onttrekken aan de algemene reserve en 2 projecten toe 

te voegen aan de begroting 2015 en daarvoor € 138.850 eveneens te onttrekken aan de 

algemene reserve. 

    

5b5b5b5b    Behandeling van het advies van de kinderraad.Behandeling van het advies van de kinderraad.Behandeling van het advies van de kinderraad.Behandeling van het advies van de kinderraad.    

    De heer Dings dient de door de kinderraad gevraagde motie in en leest die voor: 

 

“Gehoord het advies van de kinderraad, 

 

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010. 

 

Overwegende,  

 

dat de kinderraad heeft geadviseerd om de verkeersveiligheid te verbeteren rond, aan en 

nabij  het zebrapad aan de Middenweg bij de Dirck van Osslaan te Middenbeemster;  

 

dat het noodzakelijk is dat de zichtbaarheid van het zebrapad, aan de Middenweg bij de 

Dirck van Osslaan te Middenbeemster, wordt verbeterd. 

 

dat het wenselijk is om dit advies te onderzoeken op de mogelijkheden en onderdeel te laten 

uitmaken van het Uitvoeringsplan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). 

 

Draagt het college op:  

1. Het advies van de kinderraad te onderzoeken op de opgesomde mogelijkheden; 

2. De gemeenteraad en de kinderraad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek 
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en de vervolgstappen hierop, en deze toe te voegen in het Uitvoeringsplan GVVP. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De fractie van PvdA/GroenLinks, BPP, CDA, D66 en VVD.” 

 

De voorzitter stelt vast, dat er bij de raad en het college geen behoefte is om op deze motie 

te reageren. Zij brengt hierna de motie in stemming. De raad besluit unaniem de motie aan 

te nemen.  

 

5c5c5c5c    Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de Intergemeentelijk 

Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). 

    De raad besluit in te stemmen met deze ontwerp begroting en daarbij via een zienswijze een 

aantal opmerkingen te maken. 

 

5d5d5d5d    Voorstel tVoorstel tVoorstel tVoorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een woning ot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een woning ot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een woning ot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw van een woning 

op het perceel Hobrederweg 38 te Middenbeemster.op het perceel Hobrederweg 38 te Middenbeemster.op het perceel Hobrederweg 38 te Middenbeemster.op het perceel Hobrederweg 38 te Middenbeemster. 

    De raad besluit planologisch medewerking te verlenen en te verklaren dat een verklaring van 

geen bedenkingen voor dit geval niet vereist is.  

 

5e5e5e5e    Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging van een 

hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel Middenweg 191 te 

Middenbeemster.Middenbeemster.Middenbeemster.Middenbeemster. 

    De raad besluit planologisch medewerking te verlenen en te verklaren dat een verklaring van 

geen bedenkingen voor dit geval niet vereist is.  

 

5f5f5f5f    Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”.Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”.Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”.Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Middenweg 22a 2014”. 

    De raad besluit dit bestemmingsplan met de bijlagen gewijzigd vast te stellen en daarvoor 

geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

5g5g5g5g    Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst IJmondVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst IJmondVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst IJmondVoorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de omgevingsdienst IJmond 

    Wethouder Zeeman refereert aan de behandeling in de commissie en de opmerking daarbij 

van de heer Groot over de indexering (2,5%) en het aangegeven nader onderzoek hiernaar. 

Op voorstel van de wethouder stemt de raad ermee in dat het college de zienswijze zo nodig 

op de uitkomst van dit nader onderzoek aanpast. Met inachtneming hiervan besluit de raad 

in te stemmen met deze ontwerp begroting en het inbrengen van een zienswijze. 

 

5h5h5h5h    Voorstel tot het benoemen van de accountant voor de boekjaren 2015 tot en met 2019.Voorstel tot het benoemen van de accountant voor de boekjaren 2015 tot en met 2019.Voorstel tot het benoemen van de accountant voor de boekjaren 2015 tot en met 2019.Voorstel tot het benoemen van de accountant voor de boekjaren 2015 tot en met 2019. 

    De raad besluit Deloitte Accountants BV aan te wijzen als nieuwe accountant.  

 

5i5i5i5i    Voorstel tot het vasVoorstel tot het vasVoorstel tot het vasVoorstel tot het vaststellen van een nieuwe financiële verordening.tstellen van een nieuwe financiële verordening.tstellen van een nieuwe financiële verordening.tstellen van een nieuwe financiële verordening. 

    De raad besluit deze nieuwe verordening vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

bestaande verordening. 

 

5j5j5j5j    Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningenVoorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningenVoorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningenVoorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningen 

    Er wordt een stemverklaring afgelegd door de heer Vinke namens de fractie van 

PvdA/GroenLinks. De heer Vinke stelt dat de ondergrens van € 1,5 miljoen arbitrair is zoals 

dat ook het geval was met de huidige ondergrens van 8,5% van de totale lasten.  

Er wordt een stemverklaring afgelegd door mevrouw Van Boven namens de fractie van de 

VVD. Mevrouw Van Boven stelt dat de ondergrens van € 1,5 miljoen te laag is. 
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De voorzitter stelt hierna vast dat de raad unaniem besluit de beleidsnotitie vast te stellen 

daarmee in te stemmen met de voorgestelde beleidskeuzes.  

 

5k5k5k5k    Voorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervooVoorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervooVoorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervooVoorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om hiervoor de r de r de r de 

Reintegratieverordening participatiewet ZaanstreekReintegratieverordening participatiewet ZaanstreekReintegratieverordening participatiewet ZaanstreekReintegratieverordening participatiewet Zaanstreek----Waterland 2015 te wijzigen.Waterland 2015 te wijzigen.Waterland 2015 te wijzigen.Waterland 2015 te wijzigen. 

    Er wordt een stemverklaring afgelegd door de heer Dings namens de fractie van 

PvdA/GroenLinks. De heer Dings geeft aan, dat zijn fractie niet instemt met dit voorstel 

omdat er teveel kanttekeningen zijn.  

De voorzitter stelt hierna vast, dat de raad besluit de visie op beschut werk nieuw vast te 

stellen en om de artikelen 9 en 12 van de re-integratieverordening te wijzigen met de 

aantekening dat de leden van PvdA/GroenLinks tegen dit voorstel hebben gestemd. 

    

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 d.d. 27 mei 2015 van het college als nadere toelichting op de bespreking in de 

raadscommissievergadering van 19 mei 2015 van de reactie van het college en het ISW op 

de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening.  

- Het jaaroverzicht 2014 van de urgentiecommissie. 

- De brief d.d. 15 juni 2015 van burgemeester Van Beek als antwoord op de vraag van 

mevrouw Helder in de raadscommissievergadering van 28 april 2015 over de procedure voor 

het vragen van een evenementenvergunning. 

- De brief d.d. 17 juni 2015 van het college waarin een uitzetting wordt gegeven van de lokaal 

armoedebestrijdingbeleid. Dit naar aanleiding van de petitie van de Sociale Alliantie en het 

eerdere besluit van de raad hierover. 

- De brief d.d. 18 juni 2015 van het college waarin mededeling wordt gedaan van de 

benoeming per 1 juli 2015 van mevrouw E. Kroese-Vrolijks tot directeur van De Beemster 

Compagnie, naast haar functie van gemeentesecretaris. 

 

7.7.7.7. Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.Mededelingen.    

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

8.8.8.8. Verslaglegging en verantwoorVerslaglegging en verantwoorVerslaglegging en verantwoorVerslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene ding vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene ding vertegenwoordigers van de gemeente Beemster in algemene ding 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. 

De heer Dings doet mededelingen over de regioraadsvergadering van 16 juni 2015. 

  

9.9.9.9. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur en wenst iedereen een goed zomerreces.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 8 september 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek   M. Timmerman 


