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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, 

gehouden op dinsdag 19 januari 2016, aanvang 22.10 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

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

De heer M. Timmerman  griffier 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg 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:   

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer G.H. Hefting  wethouder BPP 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt de afwezigheid van wethouder Hefting. 

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

zijn stem moet uitbrengen. 

  

2. Vaststellen agenda. 

De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.  

Aan de agenda wordt het volgende punt toegevoegd: 

5a Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde verordening maatschappelijke 

ondersteuning. 

5b Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de tarieventabel 2016 

behorende bij de legesverordening 2015. 

5c Voorstel tot het invoeren van de subsidieregeling en het vaststellen van een 

subsidieverordening voor duurzame energiemaatregelen bij bestaande bouw van 

particulieren. 

 

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

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 15 december 2015. 

De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. A-punten. 

 

5a Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde verordening maatschappelijke 

ondersteuning. 

 De raad besluit de gewijzigde verordening vast te stellen. 

5b Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de tarieventabel 2016 

behorende bij de legesverordening 2015. 

 De raad besluit stelt de 1e wijziging van de tarieventabel vast te stellen. 

5c Voorstel tot het invoeren van de subsidieregeling en het vaststellen van een 

subsidieverordening voor duurzame energiemaatregelen bij bestaande bouw 

van particulieren. 

 De raad stemt in met de voorgestelde subsidieregeling en de financiële dekking 

daarvan en besluit de subsidieverordening vast te stellen. 

 

6. Ingekomen stukken. 

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

- De brief d.d. 30 november 2015 van de provincie Noord-Holland over de toepassing 

van de begrotingsvoorschriften voor kengetallen in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

- De op 7 december 2015 door het college aangeboden Omnibusenquête 2015. 

- De brief d.d. 7 december 2015 van burgemeester Van Beek over de verrichte 

zelfevaluatie voor Burgerzaken. 

- Het op 7 december 2015 door het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland 

aangeboden werkplan 2016. 

- De brief d.d. 10 december 2015 van het college met betrekking tot het 

Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom.  

- De brief d.d. 10 december 2015 van het college met betrekking tot de rapportage van 

de provincie op de uitvoering van de Archiefwet door Beemster. 

- De brief d.d. 16 december 2015 van burgemeester Van Beek over de financiële 

bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 16 december 2015 van de provincie Noord-Holland waarmee het besluit 

om voor 2016 repressief financieel toezicht te laten gelden, aan de raad bekend 

wordt gemaakt. 

- De brief d.d. 17 december 2015 van het algemeen bestuur van BaanStede waarmee  

het besluit om de uitvoering van het Transitieplan voor BaanStede te staken, aan de 

raad wordt medegedeeld. 

- De mail d.d. 18 december 2015 van het Recreatieschap Twiske-Waterland waarin 

wordt aangegeven, dat de herijkte visie op ’t Twiske is vastgesteld en dat de 

gemaakte opmerkingen hierover zullen worden meegenomen in het nog op te stellen 

uitwerkingsprogramma. 

- De op 21 december 2015 ontvangen brief waarmee het dagelijks bestuur van het 

ISW heeft gereageerd op de ingebrachte zienswijze op de (ISW) begroting 2016 
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De raad besluit het navolgende ingekomen stuk te agenderen voor bespreking in de 

vergadering van de raadscommissie van 9 februari 2016: 

- De brief  d.d. 13 december 2015 van het college over de besluitvorming met 

betrekking tot de regionale inkoop voor 2016-2018 bij de uitvoering van de WMO en 

de Jeugdwet. 

 

De raad besluit de afdoening van het navolgende ingekomen stuk aan het college over te 

laten. 

- De brief d.d. 8 december 2015 van mevrouw K. Visser inzake het anti discriminatie-

beleid van de gemeente. 

 

De heer Dings geeft bij de brief van mevrouw Visser aan, dat in een krantenartikel van 

Dagblad Waterland is vermeld, dat zijn fractie in de commissievergadering van 9 februari 

hierop terug zou komen. Of dat gaat gebeuren is nog onderwerp van gesprek in zijn 

fractie. 

 

7. Mededelingen. 

Er worden geen mededelingen gedaan. 

 

8. 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. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.18 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 9 februari 2016. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


