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Besluitenlijst van de openbare, digitale vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 10 november 2020 aanvang 15.30 uur.  

 

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP  

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 5) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 4, 6 en 7) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 4, 6 en 7) 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

De heer P.G.J. Wickel VVD (bij punt 5) 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD  

    

Op uitnodiging aanwezig:  

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

De heer J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 15.30 uur geopend en de aanwezigheid van de 

personen die deelnemen aan de vergadering overeenkomstig de bovenstaande lijst 

vastgesteld. 

  

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 oktober 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de besluitenlijst heeft mevrouw Jonk gevraagd naar de afdoening 

van haar vraag over de voortgang van de gesprekken met agrarische ondernemers die 

knelpunten hebben ingebracht. Wethouder Zeeman heeft geantwoord dat de 

beantwoording op korte termijn volgt. 

 

4. Spreekrecht burgers. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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5. Behandelen van het rapport “Onderzoek naar de uitvoering van het sport- en 

recreatiebeleid door Spurd” van de rekenkamercommissie en het nemen van een 

besluit over de aanbevelingen. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Wickel, de heer Beemsterboer, de heer 

De Waal, de heer De Wildt, mevrouw Jonk en wethouder Zeeman. 

De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering 

van 10 november 2020. 

 

9. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft mededeling gedaan van het feit dat de minister het 

wetsvoorstel voor de herindeling bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft 

ingediend en Raad van State over dit voorstel positief heeft geadviseerd. Verder is kort 

stilgestaan bij de komende 2 bijeenkomsten: de gecombineerde commissievergadering 

Purmerend-Beemster van 16 november over de belastingharmonisatie en de 

bijeenkomst van de klankbordgroep fusie op 17 november. 

 

Er zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt vanuit de commissie. 

 

10. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 16.05 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 1 december 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 

 


