Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden
op 10 december 2013, aanvang 21:40 uur in de raadzaal te Middenbeemster
Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman
De heer C.J. Jonges
De heer N.C.M. de Lange
Mevrouw R.H. Uitentuis
De heer M. Bakker
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer L.D.J. Fabriek
De heer G.J.M. Groot
Mevrouw A.M.J. Segers
De heer J.W.T. Smit
Mevrouw C. van den Berg
De heer P.C. de Waal
Mevrouw E.J. HelderPauw
De heer W. Zeekant

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

Mede aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings
De heer G.H. Hefting
De heer J.C. Klaver
Mevrouw E. KroeseVrolijks

PvdA, wethouder
BPP, wethouder
VVD, wethouder
gemeentesecretaris

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live
uitzending via de website welkom.
Bij loting wordt bepaald, dat de heer Smit in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn
stem moet uitbrengen.

2.

Vaststellen agenda.
De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.
De volgende Apunten worden aan de agenda toegevoegd:
 Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een
woning met aangebouwd bijgebouw aan de noordzijde van het Middenpad te
Zuidoostbeemster (kavel 205).
 Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een
woning met aangebouwd bijgebouw aan de noordzijde van het Middenpad te
Zuidoostbeemster (kavel 206).
 Voorstel om in het kader van de voorgenomen planologische medewerking voor
het uitbreiden van een woning op het perceel Zuiderweg 15 te Westbeemster te
verklaren dat een verklaring van geen bedenkingen (art. 6.5 lid 3 Bor) niet vereist
is.
 Voorstel om in beginsel middels een grote buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van
een woning ten oosten van de woning op het perceel Noorderpad 16 te
Zuidoostbeemster.
 Voorstel om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Benonistraat”, het
college opdracht te geven het ontwerpbestemmingsplan verder in procedure te
brengen en om geen inspraak open te stellen tegen het ontwerpbestemmingsplan
“Benonistraat”.
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Voorstel om met inachtneming van de wijzigingen, voortvloeiend uit de zienswijze
en de ambtshalve wijzigingen, het bestemmingsplan ‘Burgemeester Postmastraat’
gewijzigd vast te stellen.
Voorstel om met inachtneming van de wijzigingen, voortvloeiend uit de zienswijze
en de ambtshalve wijzigingen, het bestemmingsplan ‘Notarisappelstraat’gewijzigd
vast te stellen.
Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel leges 2014, behorende bij de
Legesverordening 2011.
Voorstel tot het wijzigen van de Verordening liggeld woonschepen 2002 en de
Verordening toeristenbelasting 2002.
Voorstel tot het vaststellen van de tarieven van de OZB en de RWB (onroerende
zaakbelastingen en belastingen op roerende woon en bedrijfsruimten) 2014.
Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel begrafenisrechten 2014.
Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de
jaarrekening 2013.
Voorstel om akkoord te gaan met de vijf bewegingen die in het Regionaal
Transitiearrangement Jeugd zijn opgenomen.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde
zaken.
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 12 november 2013.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.

5.

Apunten.

5a. Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een
woning met aangebouwd bijgebouw aan de noordzijde van het Middenpad te
Zuidoostbeemster (kavel 205).
De raad besluit conform het voorstel.
5b. Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een
woning met aangebouwd bijgebouw aan de noordzijde van het Middenpad te
Zuidoostbeemster (kavel 206).
De raad besluit conform het voorstel.
5c. Voorstel om in het kader van de voorgenomen planologische medewerking voor het
uitbreiden van een woning op het perceel Zuiderweg 15 te Westbeemster te
verklaren dat een verklaring van geen bedenkingen (art. 6.5 lid 3 Bor) niet vereist is.
De raad besluit conform het voorstel.
5d. Voorstel om in beginsel middels een grote buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan planologische medewerking te verlenen aan het oprichten van een
woning ten oosten van de woning op het perceel Noorderpad 16 te
Zuidoostbeemster.
De raad besluit conform het voorstel.
5e. Voorstel om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Benonistraat”, het
college opdracht te geven het ontwerpbestemmingsplan verder in procedure te
brengen en om geen inspraak open te stellen tegen het ontwerpbestemmingsplan
“Benonistraat”.
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Mevr. Segers zegt, dat de fractie van D66 tegen dit voorstel is.
De raad besluit conform het voorstel.
5f. Voorstel om met inachtneming van de wijzigingen, voortvloeiend uit de zienswijze
en de ambtshalve wijzigingen, het bestemmingsplan ‘Burgemeester Postmastraat’
gewijzigd vast te stellen.
De raad besluit conform het voorstel. De leden van de fractie van D66 worden geacht te
hebben tegengestemd.
5g. Voorstel om met inachtneming van de wijzigingen, voortvloeiend uit de zienswijze
en de ambtshalve wijzigingen, het bestemmingsplan ‘Notarisappelstraat’gewijzigd
vast te stellen.
De raad besluit conform het voorstel. De leden van de fractie van D66 worden geacht te
hebben tegengestemd.

5h. Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel leges 2014, behorende bij de
Legesverordening 2011.
De raad besluit conform het voorstel.

5i. Voorstel tot het wijzigen van de Verordening liggeld woonschepen 2002 en de
Verordening toeristenbelasting 2002.
De raad besluit conform het voorstel.
5j. Voorstel tot het vaststellen van de tarieven van de OZB en de RWB (onroerende
zaakbelastingen en belastingen op roerende woon en bedrijfsruimten) 2014.
De raad besluit conform het voorstel.
5k. Voorstel tot het vaststellen van de Tarieventabel begrafenisrechten 2014.
De raad besluit conform het voorstel.
5l. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle van de
jaarrekening 2013.
De raad besluit conform het voorstel.
5m.
Voorstel om akkoord te gaan met de vijf bewegingen die in het Regionaal
Transitiearrangement Jeugd zijn opgenomen.
De raad besluit conform het voorstel.
5n. Voorstel over samenwerking Beemster en Purmerend.
Mevr. Segers legt een stemverklaring af. Haar fractie stemt voor omdat er volgens haar
sprake is van een voldongen feit. Zij vindt de wijze waarop de inwoners bij het proces zijn
betrokken beneden democratisch peil. Zij spreekt van overname van het ambtelijk
apparaat door Purmerend. De financiële consequenties zijn nog niet te overzien. Haar
fractie zal de samenwerking met Purmerend constructief en kritisch blijven volgen.
De leden Schagen, Commandeur, Van den Berg en Zeekant spreken namens hun fracties
vertrouwen uit in de samenwerking met Purmerend en wensen alle betrokkenen veel
succes toe. Er worden complimenten gemaakt aan het adres van het college en de
gemeentesecretaris.
De voorzitter zegt als portefeuillehouder bijzonder blij te zijn met het unanieme besluit van
de raad.
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De raad besluit conform het voorstel om:
1. In te stemmen met de besturingsfilosofie als fundament voor de samenwerking met de
gemeente Purmerend.
2. Geen bedenkingen te uiten over de Samenwerkingsovereenkomst, zodat definitieve
besluitvorming hierover door het college daarna kan plaatsvinden.
3. In te stemmen met de voorgestelde P&Ccyclus.
4. Kennis te nemen van de verrekenregels.
5. Te besluiten tot het instellen van een Voorziening ‘frictiekosten personele gevolgen
samenwerking’ met een bedrag van €345.000 om de incidentele personele lasten in
verband met de aankomende samenwerking op te vangen en dit bedrag ten laste van
de Algemene Reserve te brengen.
6. Te besluiten tot een eenmalige uitgave van naar verwachting €35.000 ten behoeve van
flankerend beleid en uitbetaling verlofoverschot.
6. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer H. Jager als
plaatsvervangend griffier en benoemen van een plaatsvervangend griffier.
De raad besluit conform het voorstel.
De leden De Lange, Van den Berg, Zeekant, Segers en Commandeur bedanken de heer
Jager voor de bewezen diensten en wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe functie.
Tevens feliciteren zij de heer Timmerman met zijn benoeming per 1 januari 2014 tot
plaatsvervangend griffier, tevens beoogd griffier voor de toekomst.
De voorzitter spreekt woorden van waardering voor de inzet van de heer Jager en roemt
onder andere zijn collegialiteit en gevoel voor humor. Hij feliciteert de heer Timmerman met
zijn benoeming. We zijn hier heel blij mee, aldus de voorzitter.
7. Ingekomen stukken.
De raad besluit conform het voorstel van het raadspresidium om de ingekomen stukken 1
t/m 5 voor kennisgeving aan te nemen.
Ten aanzien van ingekomen stuk nr. 6 (brief d.d. 28 oktober 2013 van Abvakabo FNV over
de caoonderhandelingen) wordt conform het voorstel van het raadspresidium besloten om
dit als een zaak van het college te beschouwen.
8. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

9. Verslaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies

van gemeenschappelijke regelingen, stichtingen c.a.
De heer Zeekant deelt mee, dat hij in verband met het belang van deze vergadering heeft
afbericht voor de vanavond gehouden vergadering van de Regioraad Amsterdam.

10. Sluiting.

De voorzitter staat stil bij enkele belangrijke en bijzondere zaken, die in het afgelopen jaar
in en buiten de raad aan de orde zijn geweest. Hij wenst iedereen fijne kerstdagen en een
heel goed 2014 toe. Tevens wenst hij de raadsfracties veel succes toe bij de
gemeenteraadsverkiezing in 2014.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering op 21 januari 2014
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de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman

C.J. Jonges
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