Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 13 december 2007, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bij loting wordt bepaald
dat bij hoofdelijke stemming de heer Bakker als eerste zijn stem mag uitbrengen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken
Er hebben zich 2 insprekers gemeld voor agendapunt 18.
4. Inventarisatie voor de vragenronde
De heer Visser, de heer Dings en mw. Helder hebben een vraag voor de vragenronde.
5. Notulen van de openbare vergaderingen van 25 oktober en 8 november 2007
Verslag 25 oktober
De heer De Lange verzoekt blz.2. punt 14. de zin: ‘de verkoop van de inundatiesluis in de gaten te houden’ te wijzigen in: ‘de verkoop door het Hoogheemraadschap Noord-Hollands
Noorderkwartier van de inundatiesluis in de Zuiddijk in de gaten te houden.’ Zijn tweede opmerking heeft betrekking op de restant gronden land van Mulder. Hij verzoekt deze zin als
volgt te wijzigen: ‘Hij verzoekt het college in overweging te nemen, gezien de gewijzigde
grondprijzen, of verkoop van de restant gronden land van Mulder wenselijk is.’ De notulen
worden met inachtneming van de opmerkingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
Wethouder Klaver antwoordt dat hij contact heeft gehad met het Hoogheemraadschap over
het mogelijk afstoten van objecten/ onroerende zaken die niet tot de primaire taken van het
Hoogheemraadschap horen. Zij hebben gezegd dat dit nog in een beleidsnota moet worden
opgenomen. Gaat men over tot het afstoten van objecten dan wordt eerst contact opgenomen met de gemeente waar deze zich bevinden. De inundatiesluis is onderdeel van de Zuiddijk en behoort dus tot de taak van het Hoogheemraadschap. De voorzitter deelt mee dat nog
geen antwoord te geven is op de vraag over het land van Mulder; het college heeft hier nog
even tijd voor nodig.
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Verslag 8 november
De heer De Lange verzoekt de zin midden op blz. 3. ‘de heer De Lange zegt dat duurzaam
veilig uitbreiden kan worden’ het woordje uitbreiden te vervangen door uitgebreid. Ook de zin
‘Epn zou ten koste kunnen gaan van de gezondheid bij een lagere norm.’ verzoekt hij te wijzigen in: ‘Epn zou voor verbouwingsobjecten door hoge isolatie-eisen gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben.’ Als laatste verzoekt hij in de zin: ‘De heer De Lange wil graag weten of
een totaalplan in de commissie komt’, onderaan blz. 6. na het woord totaalplan herinrichting
gebied basisschool De Blauwe Morgenster toe te voegen. De notulen worden met inachtneming van de opmerkingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
De heer Droog merkt op dat zijn politieke opmerking bij de vragenronde er wel heel beschaafd is uitgeknepen.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken
De ingekomen stukken 1. t/m 4. worden voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen
Geen

7. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van
gemeenschappelijke regelin
regelingen, stichtingen c.a.
A (Agendapunten, die naar
naar verwachting geen discussie opleve
opleveren)
8. Voorstel tot opheffing en liquidatie van de Regionale Brandweer ZaanstreekZaanstreek-Waterland en

de GHOR agglomeratie Amsterdam alsmede tot wijziging van de gemeenschappelijke reregeling Veiligheidsregio ZaanstreekZaanstreek-Waterland
De raad gaat akkoord.
9. Tussenrapportage 2007 en de 2e begrotingswijziging 2007
De raad gaat akkoord.
10. Tussenrapportage 2007 en de 2e begrotingswijziging 2007
De raad gaat akkoord.

11. Voorstel tot vaststellen normenkader 2007 accountantscontro
accountantscontrole jaarrekening 2007
2007
De raad gaat akkoord.
12. Voorstel tot vaststellen Algemene regels inkoopinkoop- en aanbe
aanbesteding Beemster 2007
De raad gaat akkoord.
13. Voorstel om kennis te nemen van het onderzoekplan doelmatigheid en doeltref
doeltreffendheid
2007
De raad gaat akkoord.
14. Jaarverslag 2006 van de Welstandscommissie en het Wel
Welstandsjaarverslag 2006 van
het college van burgemeester en wethouders
De raad gaat akkoord.
15. Beleidsnota "Van Regio naar Metropool, beleidsagenda economie van de Stadsregio AmAmsterdam"
De raad gaat akkoord.
B. (Agendapunten,
(Agendapunten, die naar verwachting discussie opleveren)
16. Voorstel naar aanleiding van de brief Gedeputeerde Staten van NoordNoord-Holland over het
houden van een bestuurs
bestuurskrachtmeting
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De heer Commandeur vraagt of iets bekend is over de reactie van Gedeputeerde Staten op
het initiatief van de gemeente .
De heer Dings deelt mee dat de PvdA tevreden is over het voorstel, maar men vindt wel dat
hoge kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan het onderzoek. Men zal zeker een bijdrage
leveren aan de commissie. De heer Zeekant stemt in met het voorstel. De voorzitter antwoordt dat de provincie gevraagd heeft, wanneer men een antwoord kan verwachten. Gezegd
is dat na vanavond door de gemeente wordt geantwoord. Hij is het eens met de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden aan het onderzoek. De voorzitter deelt mee dat in de commissie zitting zullen nemen de heer Dings en de heer Van de Wal (fractieassistent PvdA). Namens het college de voorzitter en wethouder Hefting. Aan het begin van het nieuwe jaar komt
men voor het eerst bijeen. De raad gaat akkoord.
17. Vaststellen instructie voor de griffier
De voorzitter licht toe dat dit voorstel rechtstreeks in de raad wordt behandeld. Het is niet
eerst in de commissie geweest. In het stuk wordt gesproken over artikel 155. van de gemeentewet en dit moet gelezen worden als artikel 155a. De heer Schagen deelt mee dat de BPP
akkoord gaat. De heer Dings is blij met de nieuwe instructie voor de griffier. De oude situatie
met hulp van griffiers van omliggende gemeentes, werkte niet optimaal. De raad heeft een
goede griffie nodig. De raad gaat akkoord.
18. Voorstel tot het nemen van een beginselbeginsel- en een voorbereidingsbesluit (WRO) ten behoebehoeve van het gedeeltelijk veranderen van het woonhuis in een restaurant/wijnproeflokaal
op het perceel Oosthuizerweg
Oosthuizerweg 65 te Noordbeemster
De voorzitter biedt de insprekers gelegenheid om het woord te voeren. De heer Kalf bedankt
alle fracties voor hun bezoek. Hij heeft gemerkt dat men vaak verbaasd was over de ligging.
Jammer dat zijn ‘land’buren denken dat er overlast zal komen. Hij heeft getracht met hen in
overleg te komen en vindt het jammer dat dit niet lukt. Een oplossing is dan ook lastig te realiseren. De heer Scheringa handhaaft zijn argumenten die hij heeft genoemd in de vergadering van 9 oktober jl. en voegt er enkele aan toe. De vergelijking met de golfbaan gaat volgens
hem niet op omdat daar geen landbouwwerkzaamheden plaatsvinden. In de gemeente Wognum heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan waarbij men naast een fruitbedrijf een
restaurant wilde beginnen. De zaak is toen bij de Raad van State afgewezen op grond van de
afstand van de te vormen inrichting t.o.v. de fruitpercelen. Deze afstand moet minimaal 50m.
zijn i.v.m. beregening en bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen. Ook in deze zaak is de
afstand tussen de landbouwgronden en de te vormen inrichting van de heer Kalf onvoldoende.
De heer Dings merkt op dat bij een fruitbedrijf andere zaken spelen dan bij een restaurant,
waardoor een ander besluit kan worden genomen. De heer Köhne noemt het een verbreding
van taken op het platteland. De provincie NH vindt dat een andere bestemming van vrijkomende agrarische bebouwing mogelijk moet zijn. Dit is hier een voorbeeld van. Hij ziet ook
dat met dit voorstel dit wordt onderschreven. Hij is positief en de VVD gaat akkoord. De heer
Dings zegt dat de PvdA ook akkoord gaat. Het blijft een agrarisch productiegebied, dat niet
wordt bedreigd. Deze situatie is een andere dan die de heer Scheringa noemt in zijn voorbeeld. Natuurlijk moet dit een agrarisch productiegebied blijven, maar dit initiatief past hier
prima. De heer De Lange merkt op dat voor de BPP er wel problemen zijn. Elke wijziging in dit
bestemmingsgebied gaat tot problemen lijden. Hij noemt dit geen vrijkomende agrarische
bebouwing, maar een woonbestemming. De heer Buis blikt terug op de procedure, die geleid
heeft tot dit voorstel. Het CDA heeft een aantal keren met beide partijen gesproken. Men
vindt het gebrek aan vertrouwen tussen beide partijen van dusdanig belang dat men niet akkoord gaat met dit voorstel. Mocht dit vertrouwen wel ontstaan, dan gaat het CDA wel akkoord. Wethouder Hefting verzoekt om schorsing. De opmerking over de gewasbeschermingsmiddelen is voor het college nieuw en daarover wil hij enkele minuten overleg. De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering. Wethouder Hefting noemt de 50m afstand die nodig
lijkt voor de gewasbeschermingsmiddelen. Uit navraag blijkt dat in de verordening geen harde
afstandseisen worden genoemd. Hij deelt de opmerking dat het jammer is dat de partijen niet
tot elkaar komen. De heer Köhne vindt dat het CDA wel enige draaikonterij ten toon spreidt
nu de persoonlijke verhoudingen leiden tot hun besluit.
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De heer Dings wil graag ontwikkelingen mogelijk maken in de polder; ook de agrarische. In de
beleidsnota’s ligt e.e.a. vast en deze worden gebruikt als onderleggers voor dit soort besluiten. Hij vindt dat het CDA subjectiviteit legt in hun keuze. Men mag het besluit niet afhankelijk
maken van partijen die het niet met elkaar eens zijn. Spreekt men over de 50m grens dan
mag er zelfs geen woning gebouwd worden. Hij wil graag het voorstel in stemming brengen.
De heer De Lange zegt dat de insteek bestemmingsplantechnisch is. Hij vraagt zich af of een
restaurant in de beleidsplannen past. De heer Buis noemt het geen draaikonterij; men heeft
steeds dezelfde mening verkondigd. Voor het CDA is een vertrouwensband van groot belang.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Bakker, Buis, Commandeur , De Lange, Droog, Schagen en Visser zijn tegen en Mw. Van den Berg, mw. Helder en de heren Dings,
Heikens, Köhne en Zeekant zijn voor. Het voorstel is verworpen met 7 stemmen tegen en 6
stemmen voor.
19. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet voor de aanleg van verkeersdrempels
verkeersdrempels op de
Zuiddijk nabij de kruising met de Purmerenderweg te Zuidoostbeemster
De heer Buis heeft veel reacties gekregen. Het CDA wil liever nu geen geld uitgeven als straks
e.e.a. weer veranderd. Omdat dit voorlopig nog niet gebeurt en de veiligheid wel van belang
is, gaat het CDA toch akkoord met de drempels. De heer De Lange zegt dat de BPP 15 juli jl.
een brief aan college is gestuurd met daarin 3 opties. De BPP is voorstander van een roodgekleurd plateau vanaf de Oostdijk tot voorbij het gewraakte kruispunt met een max. snelheid
van 30km per uur; een duurzaam veilige inrichting. Eventueel kan de voorrang op de Purmerenderweg vervallen. Hij acht het raadzaam om hiernaast nog extra controle uit te oefenen.
De heer Zeekant zegt dat de drempels die men aanbeveelt, kunnen worden genomen met
50km per uur. Daarnaast blijkt uit een politierapport dat de verkeersveiligheid, bij een snelheid van meer dan 40km per uur, gevaarlijk is op dit kruispunt. Dit geeft een spagaat in de
veiligheid. Hij vindt het een zware verantwoordelijkheid voor dit kruispunt een beslissing te
nemen; veiligheid is namelijk niet te koop. De VVD wenst geen enkel risico te nemen. De heer
Dings vindt dat het voorstel moet worden uitgevoerd. Het risico van fouten maken, moet men
incalculeren, maar de veiligheid staat voorop. De PvdA heeft niet genoeg technische kennis
om zelf met een voorstel te komen. Men gaat akkoord met het voorstel. Wel noemt hij als
flankerende maatregel het plaatsen van een snelheidsmeter.
Wethouder Klaver antwoordt dat op die plek een kruispunt moet komen, wat voor alle weggebruikers zo veilig mogelijk is. Er moet iets worden gedaan tot de definitieve herinrichting; wel
kijken of iets gedaan kan worden aan de hoogte van de drempels. Het genoemde plateau van
de BPP is niet mogelijk omdat het doorgaande verkeer hierdoor wordt belemmerd. Hij benadrukt de tijdelijkheid. De heer Buis is het hiermee eens, misschien wat kapitaalverlies maar
voor de veiligheid is dit nodig. De heer De Lange wil ver gaan met veilig inrichten van het
kruispunt tot de definitieve herinrichting er komt. Hij wil hiervoor uit de algemene reserve geld
beschikbaar stellen. De inrichting van een plateau is zodanig dat deze alleen genomen kan
worden met een snelheid van 30km per uur. Drempels kunnen worden genomen met 50km
per uur. De tijdelijkheid staat ook toe dat een stroomweg wordt belemmerd. Hij doet een dringend beroep op zijn collega-raadsleden om te kiezen voor een plateau. De heer Zeekant zegt
dat een stroomweg niet duurzaam veilig kan worden ingericht. Het risico wordt genomen van
kapitaalsvernietiging, maar de raad moet hier niet moeilijk over doen. Duurt het langer dan
nu staat gepland voor de definitieve herinrichting er komt, dan heeft de heer De Lange gelijk.
Hij verzoekt om schorsing en een derde termijn. De heer Dings heeft niet zozeer twijfel. Er
moet gewoon iets gedaan worden. Het bureau is met een voorstel gekomen en de keuze die
voorligt is verantwoord voor dit moment. De heer De Lange vraagt wat meer veiligheid waarborgt: met 30km of met 50km per uur op de kruising afkomen. De heer Commandeur zegt
dat 30km per uur kinderen misschien het gevoel geeft dat ze kunnen oversteken. De heer
Dings vervolgt dat hij geen zeker gevoel heeft bij een plateau. Wethouder Klaver antwoordt
dat een plateau van behoorlijke lengte echt geen 30km garandeert. Juist zo’n plateau geeft
dan ruimte om gas te geven. Kapitaalvernietiging geldt hier maar ten dele. Hij maakt zich
sterk voor versnelling van de uitvoering. De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering. De heer Buis zegt dat ja gezegd moet worden tegenhet
krediet. De uitwerking moet hierna worden bedacht.
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De heer De Lange is blij met de opmerking van de wethouder. Het straffer uitvoeren, doet de
BPP besluiten zelfs meer krediet te geven om e.e.a. te realiseren, maar liever 30+ of 40- dan
50km. De heer Zeekant steunt het voorstel van de BPP. Achteraf dient men niet kritisch te
oordelen over eventuele kapitaalvernietiging. De tijdelijke inrichting geeft geen absolute veiligheid, het gedrag van de weggebruiker bepaalt wat er gebeurt. De heer Dings zegt dat natuurlijk snelheidsvermindering van belang is, maar hij heeft moeite met de opmerking van
kapitaalvernietiging. Het gaat om een investering voor verkeersveiligheid, ook als na een paar
jaar een verandering nodig is. Wethouder Klaver is blij met de reacties op het collegevoorstel.
In de uitwerking zal gekeken worden of de helling steiler kan. De raad gaat unaniem akkoord.
20. Innemen standpunt over Regionale OVOV-visie 20202020-2030
De heer Schagen vraagt bij de visie ook te kijken naar andere vervoersconcepten. Hij pleit
ervoor, met de ISW- discussie voor ogen, ter versterking aan dit soort concepten te denken.
De heer Commandeur vond de presentatie fraai. Hem viel op dat de zeer ambitieuze plannen
financieel nauwelijks werden onderbouwd. Hij vraagt waar het geld vandaan moet komen. Je
kan hier nauwelijks tegen zijn. Hij vindt de termijn tot 2030 erg lang. Het CDA vraagt zich wel
af hoe het met de Beemster voorzieningen zit. Beemster wordt bijna niet genoemd in de visie.
Dit valt hem tegen. Het CDA gaat wel akkoord. De heer Dings vindt dat de visie een aanzienlijke verandering in het openbaar vervoer betekent. Het gaat om heel veel reizigers waarvoor
de infrastructuur moet worden aangepast. Hij noemt de Amsterdamse regiotrein die misschien van belang wordt voor de regio en de dwarsverbindingen. Hij pleit voor de visie. De rol
van Beemster is ook zich sterk maken voor een goed openbaar vervoer; het gebied dient ontsloten te blijven door openbaar vervoer. De heer Commandeur zegt dat Beemster amper de 2
buslijnen in stand kan houden en dan is het nog al wat om nu bezig te zijn met 2030. De heer
Schagen vindt ook dat Beemster actief betrokken moet blijven. De voorzitter antwoordt dat de
2 lijnen betrekking hebben op het concessiebesluit van de provincie. Dit is iets anders dan de
visie van de Stadsregio. De heer Dings zegt dat in 2011/2012 de concessie wordt vernieuwd
en Beemster alert moet blijven. De heer Zeekant ondersteunt de visie. Wethouder Klaver concludeert dat de 4 reacties van de fracties moeten worden gebundeld en naar de stadsregio
gestuurd moeten worden vóór 18 december a.s. De Stadsregio denkt ook na over de concessie Noord-Holland Noord over de buslijnen en hoe zij moeten anticiperen als er leemtes ontstaan. In maart 2008 zijn de inschrijvers van de aanbesteding bekend. De raad gaat akkoord.
21. Vragenronde
De heer Visser stelt voor ‘dakpanhuizen’ in het nieuwe plan Leeghwater 3. te realiseren. Deze
zijn voor zowel jongeren als ouderen zeer geschikt. Wethouder Hefting antwoordt dat het stedenbouwkundig ontwerp ter inzage ligt. Op 10 januari 2008 is er een inspraakronde. In de
tussenliggende periode kunnen ideeën worden ingediend. Tijdens de projectgroepvergadering
zal hij dit voorstel meenemen.
De heer De Lange heeft in collegenotulen gelezen dat voor Oosthuizerweg 77 een vergunning
is verleend voor een 2e uitrit onder voorwaarden. Het geeft hem het idee dat er sprake is van
willekeur en verzoekt dit in de commissie eens aan de orde te stellen. Wethouder Hefting zegt
dat hier absoluut geen tweede uitrit aan de orde is. Het gaat om een verplaatsing onder uitdrukkelijke verplichting dat de beeldbepalende brug wordt teruggebracht. Het gaat hier absoluut niet om willekeur. Het is geen verkeerd idee dit aan de orde te stellen in de commissie,
maar stelt voor dit te betrekken bij het bestemmingsplan landelijk gebied.
Mw. Helder stelt dat in het plan Leeghwater 3. voorlopige ontwerpen aan de orde kwamen.
VVD vindt deze niet passend in het gebied. Wanneer is er nog mogelijkheid over het plan te
discussiëren. Wethouder Hefting zegt, dat het plan in inspraakprocedure is. Hij schets vervolgens de procedure. De ontwerpen gaan nog naar de welstandscommissie. Hij stelt voor gebruik te maken van de inspraak om de ideeën te ventileren.
21 a Motie
De heer Dings leest de motie voor.
De gemeenteraad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 13 december 2007
Overwegende dat
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-

-

Beemster zich heeft gecommitteerd aan een groot woningbouwprogramma van 1200
woningen in Zuidoostbeemster, te realiseren tussen 2008 en 2020 in het kader van
de streekplanuitwerking Waterlands Wonen;
De groei van de woningbouw in Beemster en in de omliggende gemeenten een groeiende verkeersdruk op de noord-zuidinfrastructuur van de gemeente legt met een geprognosticeerde toename van verkeersbewegingen van meer dan 50%;
Dat de huidige infrastructuur ontoereikend is om de voorspelde groei op te vangen;
Het college voornemens is een noordelijke aantakking van de Purmerenderweg aan
de N244 te realiseren, alsmede verkeersbeperkende maatregelen te onderzoeken in
het gebied van de Zuiddijk Beemster

Kennisgenomen hebbende van het Uitwerkingprogramma van het RVVP 2008, waarin zijn
opgenomen studies ten aanzien van het gebiedsgericht gebruik van de ontsluiting Purmerend, Zuiddijk Beemster A-7 in de planperiode 2008-2015 en verdubbeling N244;
Draagt het college van B&W op te bewerkstelligen dat, ter wille van een goede doorlooptijd
van de woningbouw:
- de planning en realisatie van de aantakking Purmerenderweg-N244 een hogere prioriteit krijgt in het RVVP, in ieder geval met startdatum 2008;
- het onderzoek naar en realisatie van verbeterd verkeersluw gebruik van de aansluiting Zuiddijk-A7 hogere prioriteit krijgt binnen het RVVP, in ieder geval met startdatum 2008;
- hiervoor het noodzakelijke commitment te organiseren bij de gemeenten Purmerend
en Zeevang.
Verzoekt de vertegenwoordiger van de gemeente Beemster dit standpunt in te brengen in de
beraadslagingen van de regioraad van 18 december 2007
en gaat over tot de orde van de dag
Wethouder Klaver antwoordt dat de motie raakt aan het project gebiedsgericht benutten waar
o.a. gemeente Beemster bij betrokken is en de Stadsregio de trekker is. In het RVVP staat
omschreven de verkennende fase dat in het eerste kwartaal 2008 is afgerond. In het laatste
stuurgroepoverleg is gezegd de beschreven maatregelen naar voren te halen. De motie betekent een versterking er van. De inzet van Purmerend en Zeevang is hier ook bij nodig. Hij
draagt de motie een warm hart toe. De voorzitter concludeert dat het college de motie overneemt en haar best doet dit te bewerkstellen De motie wordt unaniem aangenomen. De griffier wordt verzocht de motie naar de regioraad te sturen.
22. Sluiting
De voorzitter stelt vast dat het de laatste vergadering van het jaar is. Een jaar waarin verschillende belangrijke zaken hebben plaatsgevonden zoals:
- het BOM doet per 1-1-2007 zijn intrede;
- voorbereiding van des Beemsters projecten gaat van start;
- Beemster zet in samenwerking met EGEM-i een proces in gang, dat de kwaliteit van
de digitale dienstverlening van de gemeente Beemster op het gewenste peil moet
brengen;
- de raad neemt kennis van de communicatienotitie en reageert positief op het collegebesluit om een communicatiemedewerker in dienst te nemen;
- de bedreiging van een wethouder en een raadslid is een triest en onaanvaardbaar
dieptepunt in het afgelopen jaar;
- de raad zegt ‘nee’ tegen het verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om
een onderzoek in te stellen naar de voor- en nadelen van een fusie van de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang;
Vanavond heeft de raad besloten om zelf een ad hoc commissie in te stellen, die een
kwaliteitstoets gaat houden;
- de raad stelt het Beleidsplan Brandweer Beemster 2007-2011 vast;
- door wijziging van de APV is het nu mogelijk om BOA’s aan te stellen, hetgeen ook
gebeurt;
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-

er zijn belangrijke stappen gezet voor de realisering van grote bouwprojecten in Zuidoostbeemster;
de directeur van de TDBZ, Kees Platteeuw, neemt op 14 december 2007 afscheid.

Hij wenst allen goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Beemster
op 21 februari 2008.
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman.

C.J. Jonges.
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