Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op dinsdag 1 maart 2016, aanvang 21.05 uur, in de raadzaal van het
gemeentehuis te Middenbeemster.
Aanwezig:
Mevrouw A.J.M. van Beek
De heer M. Timmerman
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
De heer N.C.M. de Lange
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer G.J.M. Groot
Mevrouw A.M.J. Segers
De heer J.W.T. Smit
De heer J.R.P.L. Dings
De heer H.J. Vinke
Mevrouw. M.L. van Boven
Mevrouw E.J. Helder-Pauw

burgemeester, voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
D66
D66
D66
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks
VVD
VVD

Mede aanwezig:
De heer G.H. Hefting
Mevrouw A. Zeeman
De heer D.J. Butter

wethouder BPP
wethouder CDA
wethouder VVD

Afwezig met kennisgeving:
De heer J.C. de Wildt

CDA

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer De Wildt.
Bij loting wordt bepaald, dat mevrouw Jonk in geval van hoofdelijke stemming het eerst
haar stem moet uitbrengen.
2. Vaststellen agenda.
De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.
Aan de agenda wordt het volgende A-punt toegevoegd:
5a
Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de
wethouder Butters en Zeeman.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2016.
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. De heer Vinke complimenteert de
samensteller van de besluitenlijst met de uitgebreidere verslaglegging
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5. A-punten.
5a

Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de
wethouder Butters en Zeeman.
De raad besluit de wethouders Butter en Zeeman met ingang van 15 april 2016
ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste voor de duur van een jaar.

6. Voorstel tot het benoeming van leden van de rekenkamercommissie PurmerendBeemster.
De raad besluit bij acclamatie te benoemen tot intern lid van de rekenkamercommissie:
de heer Beijert, de heer Lageveen en de heer Van Meekeren en tot extern lid van de
commissie de heer Bell (tevens voorzitter), de heer Res (tevens vice-voorzitter), de heer
Koster en mevrouw De Leeuw. De voorzitter feliciteert de leden met de benoeming.
Hierna nodigt de voorzitter de aanwezige leden, de heer Bell, de heer Res, de heer
Koster en de heer Lageveen uit om langs de vergadertafel te gaan voor de felicitatie.
Hierna spreekt de voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer Bell, uit blij te zijn
met de samenwerking tussen Purmerend en Beemster voor de rekenkamercommissie.
De commissie kijkt uit naar de samenwerking met de raad.
7. Ingekomen stukken.
De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen.
- De op 28 januari 2016 van de gemeente Landsmeer ontvangen motie vreemd aan de
orde van de dag “Meer invloed in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland”, waarbij
de raad is uitgenodigd om een motie van vergelijkbare strekking aan te nemen.
- De brief d.d. 2 februari 2016 van het college over de constatering van asbest in de
CV- ruimte van de gemeentewerf op het perceel Insulindeweg 2.
- Het bij brief van 2 februari 2016 door burgemeester Van Beek aangeboden
eindverslag van de Evaluatie Beemster Feestweek 2015.
- Het op 4 februari 2016 door het bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
aangeboden onderzoeksrapport Islamofobie in Zaanstreek-Waterland.
- Het op 8 februari 2016 ontvangen verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik
Suwinet 2015 van de Inspectie SZW.
De raad besluit kennis te nemen van het onderstaande stuk en die voor afdoening in
handen van het college te stellen.
- De mail d.d. 5 februari 2016 van de heer W. Leenstra inzake de verkeersveiligheid in
de gemeente.
De heer De Lange stelt hierbij ook voor om de brief ook te betrekken bij de komende
behandeling in de commissie van het jaarprogramma integrale veiligheid, waaronder de
handhaving van de verkeersveiligheid. De voorzitter geeft aan dat dit kan.
De heer Groot vraagt het college om voor de afdoening in gesprek te komen met de heer
Leenstra. Wethouder Butter pakt dit op.
8. Mededelingen.
Er worden geen mededelingen gedaan.
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9. 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.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 22 maart 2016.
de voorzitter,

de griffier,

A.J.M. van Beek

M. Timmerman
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