Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op
2 december 2014, aanvang 22.20 uur in de raadzaal te Middenbeemster.
Middenbeemster.
Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer M. Timmerman
Mevrouw I. Fidder-Langerijs
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 L.D.J. Fabriek
De heer J.C. de Wildt
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
CDA (tot agendapunt 4)
CDA (vanaf agendapunt 4)
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

1. Opening.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom.
Bij loting wordt bepaald, dat mevrouw Helder in geval van hoofdelijke stemming het eerst haar stem
moet uitbrengen.
2. Vaststellen agenda.
De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen. Naast het in voorgaand agendapunt genoemde
onderwerp worden de volgende A-punten aan de agenda toegevoegd:
8a Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.
8b Voorstel om in te stemmen met de financiële consequenties herontwikkeling voormalige
Spelemei locatie.
8c
Voorstel tot de uitvoering van de accountantsdiensten voor de jaarrekening 2014.
8d Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2014.
8e Voorstel tot wijziging van de verordening burgerinitiatief.
8f
Voorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2014.
8g
Voorstel tot het vaststellen het preventie- en handhavingsplan 2015-2018 uitvoering Dranken Horecawet en het voorstel om kennis te nemen van de concept nota uitvoeringsregels
2014.
3. Voorstel tot het benoemen van 3 leden van een onderzoekscommissie voor het onderzoeken van
de geloofsbrief
geloofsbrief van de heer J.C. de Wildt.
De voorzitter stelt voor om de commissie van onderzoek als volgt samen te stellen: de heer N.C.M.
de Lange (voorzitter), de heer H.J. Vinke (lid) en de heer J.W.T. Smit (lid).
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De raad benoemt hen bij acclamatie. De voorzitter schorst de vergadering. De leden van de
commissie van onderzoek en de griffier verlaten de raadzaal.
De voorzitter heropent de vergadering nadat de commissie en de griffier zijn teruggekeerd in de
raadzaal.
4. Voorstel tot het toelaten van de heer J.C.
J.C. de Wildt tot lid van de gemeenteraad.
Over het onderzoek van de geloofsbrief geeft de voorzitter het woord aan de heer De Lange.
De heer De Lange brengt namens de commissie van onderzoek het volgende verslag uit:
“Op 27 oktober 2014 is de heer J.C. de Wildt benoemd tot lid van de gemeenteraad. De
commissie rapporteert de raad, dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde
heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen
voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad.”
De raad besluit conform het advies van de commissie.
De voorzitter neemt vervolgens de eed af. De heer De Wildt spreekt uit “Zo waarlijk helpe mij God
Almachtig!”. Vervolgens feliciteert de voorzitter de heer De Wildt met zijn benoeming en toelating
en nodigt hem uit om aan de raadstafel zitting te nemen, nadat hij de felicitaties van de andere
leden en de wethouders in ontvangst heeft genomen.
5. Voorstel tot het benoemen van de heer L.D.J. Fabriek tot plaatsvervangend
plaatsvervangend lid van de
raadscommissie.
raadscommissie.
De voorzitter stelt vast dat geen behoefte is aan een schriftelijke stemming. De raad besluit hierna
bij acclamatie tot de benoeming van de heer Fabriek tot plaatsvervangend lid van de
raadscommissie.
6. Inventarisatie spreekrecht
spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
7. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 november 2014.
De raad stelt de besluitenlijsten gewijzigd vast. De zin “De raad besluit op verzoek van de heer De
Lange om ingekomen stuk 5 (de brief van het college over de planologische procedure voor het
perceel Middenweg 22a te Noordbeemster) te agenderen voor de eerstkomende
raadscommissievergadering” wordt gewijzigd in “De heer De Lange verzoekt om ingekomen stuk 5
(de brief van het college over de planologische procedure voor het perceel Middenweg 22a te
Noordbeemster) te agenderen voor de eerstkomende raadscommissievergadering gelet op de nog
te beantwoorde vraag van zijn fractie, die hierover deze week naar de griffie is verzonden, naar
aanleiding van de stukken die momenteel terinzage liggen”.
8. A-punten.
8a

Voorstel tot het vaststellen van belastingenverordeningen.
De raad besluit:
- de Legesverordening 2015 met de daarbij behorende tarieventabel,
- de Verordening afvalstoffenheffing 2015 met de daarbij behorende tarieventabel,
- de Verordening rioolrecht 2015,
- de Verordening begrafenisrechten 2015 met de daarbij behorende tarieventabel en
- de Verordening liggeld woonschepen 2015
vast te stellen.
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8b

Voorstel om in te stemmen met de financiële consequenties herontwikkeling voormalige
Spelemei locatie.
Er wordt een stemverklaring afgelegd door de heer Dings namens de fractie van
PvdA/GroenLinks. De heer Dings zegt dat zijn fractie tegen dit voorstel stemt omdat dit een
financiële verslechtering is en afbreuk doet aan de beeldkwaliteit. Er wordt een
stemverklaring afgelegd door mevrouw Segers namens de fractie van D66. Mevrouw Segers
zegt dat haar fractie tegen dit voorstel stemt om dezelfde redenen zoals genoemd door de
heer Dings met de aanvulling, dat voor een goede beeldkwaliteit de woningen straatgericht
zouden moeten zijn.
De voorzitter stelt hierna vast dat de raad besluit in te stemmen met de financiële
consequenties van een kleiner woningbouwprogramma van 8 rijenwoningen en zes
tweekappers op het voormalig Spelemeiterrein aan de Dirk Dekkerstraat in
Zuidoostbeemster met de aantekening dat de leden van D66 en PvdA/GroenLinks tegen dit
voorstel hebben gestemd.

8c

Voorstel tot de uitvoering
uitvoering van de accountantsdiensten voor de jaarrekening 2014.
De raad besluit de controle- en aanverwante werkzaamheden voor de jaarrekening 2014 op
te dragen aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

8d

Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor
voor de controle van de jaarrekening 2014.
De raad besluit het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2014 vast te stellen.

8e

Voorstel tot wijziging van de verordening burgerinitiatief.
De raad besluit de 1e wijziging van de Verordening burgerinitiatief gemeente Beemster vast
te stellen.

8f

Voorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, raadsraads- en
commissieleden 2014.
De raad besluit de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Beemster 2014 vast te stellen.

8g

Voorstel tot het vaststellen het preventiepreventie- en handhavingsplan 20152015-2018 uitvoering DrankDranken Horecawet en voorstel om kennis te nemen van de concept nota uitvoeringsregels 2014.
De raad besluit het preventie- en handhavingsplan 2015-2018 uitvoering Drank- en
Horecawet vast te stellen en neemt kennis van de concept nota uitvoeringsregels 2014.

9. Ingekomen stukken
- De brief van 4 november 2014 van de commissaris van de Koning, de heer J.W. Remkes,
waarmee de raad wordt geïnformeerd over het aantal personen die hebben gesolliciteerd naar
het ambt van burgemeester van Beemster.
De raad neemt kennis van deze brief in het kader van de lopende procedure voor dit
onderwerp.
-

De brief van 4 november 2014 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij waarmee de raad
wordt geïnformeerd over het voornemen om op de locatie Middelie-300 aan de
Havermeerweg te Noordbeemster twee nieuwe putten te gaan boren.
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan en wacht de beantwoording van het college
af op de eerder gestelde vragen over de gaswinning in de gemeente. Dit met de kanttekening,
dat het college hierbij ook zal moeten ingaan op de technische vragen die over deze brief zijn
gesteld door de fractie van D66.
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10. Mededelingen.
Er worden mededelingen gedaan.
11. Verslaglegging
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.
12. Sluiting.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad d.d. 16 december 2014
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman

M. Timmerman
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