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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Algemene en Financiële Zaken,
gehouden op woensdag  2 7 januari 2010, in de raadzaal van het gemeentehuis te
Middenbeemster.

Aanwezig:
de heer W. Zeekant (voorzitter)
de heer C.J. Jonges (griffier)
de heer J.H. Köhne (VVD)
de heer J.R.P.L. Dings (PvdA)
de heer M. Bakker (BPP)
de heer N.C.M. de Lange (BBP)
de heer A.N. Commandeur (CDA)

Afwezig met kennisgeving:
mevr. C. van den Berg (PvdA)
de heer L.J.M. Schagen (BPP)
de heer J. van der Wal (VVD)

Mede aanwezig:
de heer H.N.G. Brinkman (burgemeester)
de heer G.H. Hefting (wethouder)
mevrouw E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de leden, de vertegenwoordigers van 
het college, de ambtelijke ondersteuning, de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers 
naar de live uitzending via de website van harte welkom.

2. Vaststelling van de agenda.
De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
De heer G. Groot spreekt op persoonlijke titel en namens D66 Beemster in bij de agendapunten 
7 en 8.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 2 december 2009.
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. Naar aanleiding van de besluitenlijst 
vraagt de heer Bakker wat het contact met de provincie over het ganzenprobleem heeft 
opgeleverd. 
Burgemeester Brinkman brengt verslag uit van zijn gesprek met de gedeputeerde Bond.

5. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

6. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.



2

7. Addendum  bij het realisatieplan E- Beemster.
De heer Groot spreekt in. Hij leidt uit het voorstel af dat dit project niet in control is. Er zijn nog 2 
ongedekte posten. Dit roept vragen op over de financiële discipline. 
De leden De Lange, Commandeur, Köhne en Dings geven namens hun fracties hun reactie en 
stellen vragen over het voorstel. Wethouder Hefting en secretaris Kroese beantwoorden de 
vragen. Wethouder Hefting zegt de heer Köhne een schriftelijk antwoord toe op zijn vraag over 
de jaarlijkse kosten voor automatisering. Volgens de heer Köhne is bij een vorige behandeling 
van het realisatieplan gezegd dat dit een bedrag van 7,5 ton beloopt.
De voorzitter stelt vast, dat de commissie zich met het voorstel kan verenigen en dat het 
voorstel op de A-lijst van de raadsagenda kan.

8. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Beemster 2010 en de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010.
De heer Groot spreekt in. De timing roept bij hem vragen op. Hij vindt dat dit voorstel door de 
nieuwe raad behandeld zou moeten worden. Hij betreurt het dat het spreekrecht voor burgers 
beperkt wordt.
De leden Commandeur, Köhne, Dings en De Lange geven namens hun fracties hun reactie en 
stellen vragen over het voorstel. 
Burgemeester Brinkman beantwoordt de vragen en stelt o.a. dat de regeling van het  
spreekrecht juist een verbetering voor de burgers is. 
Behoudens de heer De Lange laten de leden weten zich met het voorstel te kunnen verenigen. 
De heer De Lange wil nog fractieberaad over een brief van de Kerngroep Bezorgden Beemster 
Erfgoed. De heer Falger, aanwezig op de publieke tribune en ondertekenaar van de brief, krijgt 
van de voorzitter gelegenheid om een kritiekpunt toe te lichten. 
De griffier wijst er op, dat de raad aangepaste versies van de regelingen krijgt. De nieuwe 
versies zijn aangepast aan zeer recentelijk ontvangen nieuwe modelverordeningen van de VNG 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De belangrijkste aanpassing is het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de wethouders.
De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel op de B-lijst van de raadsagenda komt.

9. Bepalen welke agendapunten onder welke categorie voor de komende raadsvergadering 
geagendeerd kunnen worden.
Agendapunt 7 komt als A-punt en agendapunt 8 als B-punt op de raadsagenda van 18 februari
2010.

10. Actielijst van de commissie.
De commissie stelt de actielijst conform het ontwerp vast.

11. Rondvraag.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.


