Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden
op 9 september 2014, aanvang 21:10 uur in de raadzaal te Middenbeemster.
Middenbeemster.
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De heer H.N.G. Brinkman
De heer M. Timmerman
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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 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
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BPP
BPP
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CDA
D66
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D66
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PvdA/GroenLinks
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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 Fidder in geval van hoofdelijke stemming het eerst haar
stem moet uitbrengen.
2. Vaststellen agenda.
De raad besluit de agenda gewijzigd vast te stellen.
De volgende A-punten worden aan de agenda toegevoegd:
5a
Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een
kinderdagverblijf op het perceel Middenweg 77 te Middenbeemster.
5b
Voorstel tot het benoemen van leden van de rekenkamercommissie van de gemeenten
Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.
5c
Voorstel om in te stemmen met de beëindiging van de bestuursovereenkomst Land van
Leeghwater per 1 januari 2015.
5d
Voorstel over het buurthuis te Zuidoostbeemster waaronder het aanvullen van de
exploitatietekorten over 2012 en 2013 van de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster.
3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 24 juni 2014.
2014.
De raad stelt deze besluitenlijst ongewijzigd vast.
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5. A-punten.
5a

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van een
kinderdagverblijf op het
het perceel Middenweg 77 te Middenbeemster.
De raad besluit te verklaren dat verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

5b

Voorstel tot het benoemen van leden van de rekenkamercommissie van de gemeenten
Beemster, GraftGraft-De Rijp, Schermer en Zeevang.
De raad besluit de in het besluit genoemde personen tot 1 januari 2015 te benoemen tot
leden van de rekenkamercommissie.

5c

Voorstel om in te stemmen met de beëindiging van de bestuursovereenkomst Land van
Leeghwater per 1 januari 2015.
De raad besluit in te stemmen met de beëindiging van de bestuursovereenkomst per
1 januari 2015 en de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer van dit besluit in kennis te
stellen.

5d

Voorstel over het buurthuis te Zuidoostbeemster waaronder het aanvullen van de
exploitatietekorten
exploitatiet
ekorten over 2012 en 2013 van de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster.
De leden van D66 stemmen tegen dit voorstel. De heer Groot legt namens de fractie van D66
een stemverklaring af.
De voorzitter stelt vast dat de raad besluit aan de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster te
bevestigen, dat de begroting voorziet in een toekomstige beschikbaarheid van een buurthuis
in Zuidoostbeemster, zoals nu het geval is.
Tevens besluit eenmalig een exploitatietekort aan te vullen met een bedrag van € 17.762
euro ten laste van de algemene reserve en daarvoor de 5e wijziging van de begroting 2014
vast te stellen.

6. Ingekomen stukken.
De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen:
• De brief van 11 juni 2014 van de heer Brinkman waarmee de raad wordt geïnformeerd
over de wijzigingen van de Drank- en Horecawet.
• De motie Kinderpardon van 12 juni 2014 van de gemeenteraad van Hellevoetsluis.
• De brief van 16 juni 2014 van het college waarmee de raad wordt geïnformeerd over de
voor 3 september 2014 geplande informatieavond voor maatschappelijke bedrijven en
instellingen over het gebruik van het gemeentehuis als Huis van de gemeente.
• De brief van 24 juni 2014 van burgemeester Brinkman waarmee hij aangeeft af te zien van
een 3e ambtstermijn en heeft gevraagd aan Zijne Majesteit de Koning om hem per 7 april
2015 ontslag te verlenen.
• De motie Kinderpardon van 25 juni 2014 van de gemeenteraad van Kerkrade met het
verzoek deze motie te ondersteunen etc.
• Het jaarverslag kinderopvang 2013, aangeboden door het college op 26 juni 2014.
• De vastgestelde begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
• De vastgestelde jaarrekening 2013, begrotingswijziging 2014 en programmabegroting
2015 van het Recreatieschap Twiske-Waterland.
• De brief van 14 juli 2014 van de Oogvereniging patiëntengroep Doofblinden. De vereniging
vraagt aandacht voor haar doelgroep bij de transities sociaal domein.
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•

De brief van 15 juli 2014 van de Chef van het kabinet van de commissaris van de Koning
waarmee de raad een afschrift van het Koninklijk Besluit van 8 juli 2014 wordt
toegezonden. Op basis van dit besluit is de heer Brinkman op zijn verzoek met ingang van 7
april 2015 eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Beemster.
De brief van 15 juli 2014 van het college waarmee de raad wordt geïnformeerd over de
decentralisatie van de compensatieregelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de wijze waarop
het college zich op deze nieuw taken voorbereid.
De brief van 16 juli 2014 van het college waarmee de raad wordt geïnformeerd over de
antwoorden die zijn gegeven aan bewoners van de Jacob Boumanlaan te Zuidoostbeemster
met betrekking tot herstraatwerkzaamheden.
De brief van 13 augustus 2014 van de Branchevereniging voor ondernemers in het groen.

De raad besluit het aangeboden collegeprogramma Beemster 2014-2018 te laten agenderen
voor de eerstkomende vergadering van de raadscommissie.
7. Mededelingen.
Er worden geen mededelingen gedaan.
8. Verslagleggi
Verslaglegging
ng 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.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad d.d. 30 september 2014
de voorzitter,

de griffier,

H.N.G. Brinkman

M. Timmerman
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