Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 12
november 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer C.J. Jonges
De heer N.J.J.J. Buis
De heer A.N. Commandeur
De heer W. Zeekant
Mevrouw E.J. Helder-Pauw
De heer J.H. Köhne
De heer N.C.M. de Lange
De heer K.C. Visser
De heer L.J.M. Schagen
De heer M. Bakker
De heer J.Th. Droog
Mevrouw C. van den Berg
De heer G.H.L. Heikens
De heer J.R.P.L. Dings

burgemeester, voorzitter
griffier
CDA
CDA
VVD
VVD
VVD
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
PvdA
PvdA
PvdA

Op uitnodiging aanwezig:
De heer G.H. Hefting
De heer J.C. Klaver
Mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks

BPP, wethouder
VVD, wethouder
CDA, wethouder
gemeentesecretaris

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij heet in het bijzonder
de leerlingen van de Hogeschool Amsterdam welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken
De volgende insprekers hebben zich bij de griffier gemeld:
- Mevr. R. Ernsting (spreekt in bij agendapunt 12).
- De heer J. Maars Nierop (spreekt in bij agendapunt 18).
- Mevr. M. Segers (spreekt in bij agendapunt 21).
- De heer P. van Huizen (spreekt in bij agendapunt 22).
4. Inventarisatie voor de vragenronde
De volgende raadsleden hebben vragen voor de vragenronde:
- Mevr. Helder-Pauw (vraag over verhuizing van De Spelemei).
- De heer Heikens (vraag over straatverlichting Middenpad).
- De heer Dings (vragen over raadsbesluit Purmerend over korting bijdrage ISW en over de
berichten in de pers over de brandweerregio).
- De heer De Lange (vragen over lange termijnagenda, m.n. ten aanzien van CONO, en over
de provinciale structuurvisie).
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- de heren Schagen en Commandeur hebben evenals de heer Dings vragen over de
berichten in de pers over de brandweerregio.
5. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 24 september 2009
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
De stukken 1 t/m 10 worden voor kennisgeving aangenomen.
Punt 11 (zaak brug over de Beemster ringvaart nabij Oosthuizen): de raad conformeert zich
aan het standpunt van burgemeester en wethouders.
Punt 12 (ontwerpbrief over bijgebouw bij NH kerk aan de heer C.N. Verhagen): de raad stelt
de ontwerpbrief ongewijzigd vast.
Punt 13 (brieven van buurtvereniging De Pioniers): de raad conformeert zich aan de
handelwijze van het college.
Punt 14 (rapportage ‘Strategische agenda regio Waterland’): de raad verzoekt deze
rapportage te benutten bij de opdracht van de commissie ambtelijke samenwerking.
Punt 15 (brief commissie ambtelijke samenwerking): de raad besluit de commissie te laten
weten dat de opdrachtformulering en de basisvoorwaarde (behoud bestuurlijke
zelfstandigheid) volledig juist zijn.
7. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
8. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Dings brengt verslag uit van de afgelopen vergadering van de regioraad van de
Stadsregio Amsterdam.
9. Voorstel tot het aanvullen van de “Algemene regels inkoop en aanbesteding
Beemster 2009”.
De aanvulling is bedoeld om opdrachtnemers van de gemeente te stimuleren tot
de inzet van gesubsidieerde (WSW) banen in hun organisatie.
Conform het voorstel wordt besloten.
10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Middenweg
3 ten behoeve van bedrijfsverplaatsing van fa. J.A.N. Koning.
Conform het voorstel wordt besloten.
11. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Jisperweg 111a
2009 voor het plaatsen van een dam met duiker.
Conform het voorstel wordt besloten.
12. Voorstel om krediet van € 13.490 beschikbaar te stellen voor het maken van een
startnotitie ten behoeve van een nieuwe welstandsnota.
Bij dit agendapunt spreekt mevr. Ernsting in. Zij deelt mee, dat de gemeente nog niet heeft
gereageerd op de notitie van de Klankbordgroep Welstandsbeleid Beemster. De
klankbordgroep hoopt betrokken te worden bij het maken van de startnotitie.
Conform het voorstel wordt besloten.
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13. Voorstel tot het vaststellen van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2010.
Conform het voorstel wordt besloten.

14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Tijdelijke regels Wet investeren in
jongeren (WIJ).
Conform het voorstel wordt besloten.

15. Voorstel over de VROM Startersregeling.
Het college stelt o.a. voor om deel te nemen aan de VROM Startersregeling en de
Verordening VROM Startersregeling vast te stellen.
Conform het voorstel wordt besloten.

16. Voorstel tot het aanpassen van de notitie reserves en voorzieningen.
Conform het voorstel wordt besloten. Tevens wordt de wens uitgesproken om het benutten
van de egalisatiereserve renteresultaten periodiek te evalueren.

17. Voorstel over accountantscontrole jaarstukken 2009.
Conform het voorstel wordt besloten om Deloitte Accountants BV te benoemen als accountant
voor de controle van de financiële jaarstukken 2009.

18. Voorstel tot het doen van een beginseluitspraak over herziening bestemmingsplan
voor gronden tussen Zuiderweg 33 en 34 voor het realiseren van een nieuw
bebouwingsvak Aa.
Bij dit agendapunt spreekt de heer Maars Nierop in. Hij is tegen het verlenen van
medewerking aan dit plan.
De heer Droog zegt, dat zijn fractie akkoord gaat met het voorstel en laat weten dat het een
moeilijke beslissing is geweest.
De leden Buis en Zeekant laten weten dat hun fracties akkoord gaan met het voorstel.
Wethouder Hefting laat weten, dat het college nu gaat werken aan een voorstel aan de raad
tot wijziging van het bestemmingsplan
De heer Dings zegt dat zijn fractie nu akkoord gaat. Het fractiestandpunt over het komende
voorstel tot bestemmingsplanwijziging is niet bij voorbaat een gelopen race.
De voorzitter stelt vast, dat de raad unaniem heeft besloten akkoord te gaan met het voorstel
van het college.

19. Voorstel om het raadsbesluit van 12 februari 2009, waarbij het nemen van een
projectbesluit c.q. het vaststellen van een bestemmingsplan ten behoeve van een
uitbreiding van de woning Zuiderweg 174 is geweigerd, te herroepen.
De heer Dings vraagt zich af of artikel 4.11 Wro correct is toegepast. Na een schorsing
antwoordt wethouder Hefting bevestigend.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

20. Voorstel over het Des Beemsters project Waterbeheer.
Het voorstel behelst o.a. beschikbaarstelling van een (garantie)krediet van
maximaal € 340.000 als gemeentelijke bijdrage in de totale geraamde kosten van
peilaanpassing in het landelijk gebied.
Conform het voorstel wordt besloten. Wethouder Klaver zegt de heer Köhne toe, dat hij nog
antwoord krijgt op zijn vraag over rechtsongelijkheid tussen agrariërs. Tevens wijst hij er op,
dat agrariërs die zich nu nog willen aanmelden zich tot het hoogheemraadschap moeten
wenden.
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21. Voorstel tot vaststelling dorpsontwikkelingsplannen voor Noord- en
Westbeemster, het bepalen van het vervolgtraject en het beschikbaar stellen van
een krediet voor het maken van een beeldkwaliteitplan voor Westbeemster.
Bij dit agendapunt spreekt mevr. Segers in. De voorzitter ontneemt haar het woord, omdat
haar betoog geen betrekking heeft op dit agendapunt.
Conform het voorstel wordt besloten. Wethouder Ruijs-Buskermolen zegt toe, dat de raad
vóór 3 maart 2010 een voorstel tot vaststelling een ontwerpverordening over dorpsraden
tegemoet kan zien.

22. Voorstel tot herinrichting ijsbaanterrein, gebruik handbalveld en
opdrachtformulering onderzoek Insulindeweg.
Bij dit agendapunt spreekt de heer van Huizen in. Hij pleit er o.a. voor om afvalbakken op het
ijsbaanterrein te plaatsen.
Wethouder Ruijs-Buskermolen zegt dit toe. Tevens zegt zij toe, dat de omwonenden c.q.
omliggende bedrijven nabij het handbalveld informatie krijgen over het gewijzigd gebruik van
het handbalveld.
De raad besluit conform het voorstel. Over de opdrachtformulering voor een onderzoek
Insulindeweg naar een plek voor 12+ jeugd is in de commissie samenleving afgesproken om

dit voorlopig niet ter hand te nemen en de gang van zaken na een jaar te evalueren.
23. Voorstel tot het vaststellen van het Subsidieplafond 2010 en het toepassen van de
hardheidsclausule.
De leden Commandeur, Visser en mevr. Van den Berg laten weten, dat hun fracties akkoord
gaan met het voorstel.
Mevr. Helder-Pauw vindt de schriftelijke beantwoording van de vragen over de muziekschool
onduidelijk. Voorts heeft zij nadere vragen over de subsidiestaat (o.a. over de oplossing van
het tekort van € 8.000 in 2008).
Na een schorsing zegt wethouder Klaver nadere beantwoording van de vragen over de
muziekschool toe. Tevens wordt afgesproken dat mevr. Helder-Pauw met de sector samenleving contact opneemt over de beantwoording van de vragen over de subsidiestaat.
De raad besluit conform het voorstel.

24. Behandeling antwoorden op schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties
over de ontwerpbegroting 2010.
De leden kunnen zich vinden in deze beantwoording dan wel de nadere toelichting van de
leden van het college op deze beantwoording.
De voorzitter gaat bij dit agendapunt in op de ‘vragenronde-vragen’ over de brandweerregio.
Hij licht toe, dat de brandweerregio niet ten einde is. Het bestuur van de brandweerregio
heeft het oorspronkelijke standpunt weer ingenomen. Het zal dit standpunt bij de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verdedigen.

25. Behandelen belastingvoorstellen 2010.
Conform het voorstel wordt besloten in te stemmen met de belastingvoorstellen van het
college.

26. Voorstel tot het vaststellen van risicomanagementbeleid en tot het opnemen van
een nieuwe Paragraaf weerstandvermogen in de begroting 2010.
Conform het voorstel wordt besloten. De heer Zeekant laat weten, dat zijn fractie vindt dat
een weerstandsvermogen tussen 1,4 en 2,0 nagestreefd moet worden in plaats van tussen
1,0 en 1,4, zoals het college wenst.
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27. Vaststellen begroting 2010.
Conform het voorstel wordt besloten de gemeentebegroting voor 2010 vast te stellen.
28. Vragenronde.
Mevr. Helder-Pauw vraagt wanneer de verhuizing van De Spelemei plaatsvindt en of er
financiële consequenties zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het voldoen aan veiligheidseisen.
Wethouder Ruijs-Buskermolen noemt het jaar 2011 en laat weten, dat dit geen financiële
consequenties heeft. Op de vraag van de heer Heikens laat wethouder Klaver weten dat de
straatverlichting langs het Middenpad zo spoedig mogelijk wordt aangelegd. Op de vraag
van de heer Dings laat de voorzitter weten, dat hem niet bekend was dat de raad van
Purmerend heeft besloten om de ISW-bijdrage te verlagen. Hij weet niet wat de
consequenties hiervan zijn. Het ISW heeft een eigen begroting.
Op de vraag van de heer De Lange antwoordt wethouder Hefting, dat CONO nog geen
officiële bouwaanvraag heeft ingediend. Er zijn o.a. met rijksadviseurs gesprekken gaande
over inpassing van een uitbreiding.
Tevens zegt hij toe, dat de raadsleden vóór 1 december a.s. een concept reactie op de
provinciale structuurvisie van het college krijgen. De voorzitter heeft de vragen over de
brandweerregio bij punt 24 beantwoord.
29. Sluiting.
De leden voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente Beemster
op 17 december 2009.
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman.

C.J. Jonges.
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