Besluitenlijst van de openbare, digitale vergadering van de raadscommissie van de
gemeente Beemster gehouden op dinsdag 20 oktober 2020 aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
De heer N.C.M. de Lange
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
Mevrouw R.M. Langerijs-Groot
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer J.C. de Wildt
De heer P.E.J. Beemsterboer
De heer G.J.M. Groot
De heer H.J. Vinke
De heer P.C. de Waal
Mevrouw A. Rutz-Schalk
Mevrouw M.L. van Boven
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA (bij punt 1 t/m 4 en 7 t/m 11)
CDA (bij punt 5 en 6)
D66 (bij punt 5 en 6)
D66 (bij punt 1 t/m 4 en 7 t/m 11)
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 6 en 8 t/m 11)
PvdA/GroenLinks (bij punt 7)
VVD
VVD
VVD

Op uitnodiging aanwezig:
Mevrouw H.C. Heerschop
De heer D.J. Butter
De heer J.J.A.S. Houtenbos
De heer J.R.P.L. Dings
Mevrouw A. Zeeman
Mevrouw H.J.C. Welage

burgemeester
wethouder VVD
wethouder VVD
wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder CDA
gemeentesecretaris

1.

Opening.
De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend. In verband het coronavirus is
besloten om deze vergadering niet fysiek maar digitaal te houden.
De voorzitter heeft 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 29 september 2020.
De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst heeft mevrouw Jonk aan wethouder Zeeman
gevraagd om alsnog een antwoord te geven op de vraag bij punt 6 van die vergadering
(bespreken ontwikkelingen buitengebied). Op deze vraag is geen antwoord gegeven
door de beperking van de spreektijd. De vraag was of de portefeuillehouder een
terugkoppeling wil doen van de voortgang van de gesprekken met agrarische
ondernemers die knelpunten hebben ingebracht en zo ja wat hierover valt te melden.
Wethouder Zeeman heeft een schriftelijk antwoord toegezegd.
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4.

Spreekrecht burgers.
Van dit spreekrecht is gebruik gemaakt door de heer De Meij van het actiecomité
GoedeschoolZOB. Er zijn vragen gesteld vanuit de commissie aan de inspreker.

5.

Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2020 voor het onderdeel
cultuur en sport.
De sprekers bij dit agendapunt waren de mevrouw Van Boven, mevrouw Jonk, de heer
Beemsterboer, de heer Vinke, de heer De Wildt en wethouder Dings.
De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering
van 20 oktober 2020.

6.

Voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds 2021.
De sprekers bij dit agendapunt waren de mevrouw Langerijs, de heer Beemsterboer, de
heer Vinke, de heer De Wildt, mevrouw Van Boven en wethouder Dings.
De fracties BPP, D66, CDA en (in principe) VVD stemmen in het met voorstel.
De fractie PvdA/GroenLinks heeft voor in de raadsvergadering van 10 november een
amendement aangekondigd met als doel om in 2021 ook weer subsidie toe te kennen
voor podiumkunsten.
Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 10 november geagendeerd als B-punt
gezien de samenhang met de dan voorliggende begroting voor 2021.

7.

Bespreken (financiële) ontwikkelingen jeugdzorg.
Mevrouw Zijlstra en de heer Van Veldhoven, beleidsmedewerkers, hebben
deelgenomen aan de bespreking.
Dit agendapunt is geagendeerd geweest op verzoek van de fractie BPP. De fractie BPP
heeft hiervoor een bespreeknotitie aangeleverd. Hierover is gesproken tussen de heer
Schagen, de heer Groot, mevrouw Rutz, de heer Commandeur, mevrouw Van Boven
en wethouder Dings.
Wethouder Dings heeft de vragen die in de bespreeknotitie zijn gesteld beantwoord en
toegezegd deze antwoorden ook schriftelijk te zullen geven naast een raadsbrief waarin
het college een uiteenzetting geeft van de ontwikkelingen bij dit beleidsveld.
De fracties D66, PvdA/GroenLinks, CDA en VVD hebben aangegeven deze informatie
af te wachten alvorens inhoudelijk over dit onderwerp te spreken. De fractie BPP heeft
voor in de raadsvergadering van 10 november een amendement over dit onderwerp
aangekondigd.

8.

Voorstel tot het geven van een reactie op het werkplan en de ontwerp begroting
2021 van de Metropoolregio Amsterdam.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Waal, de heer Commandeur,
mevrouw De Vries, mevrouw Jonk, de heer Groot en burgemeester Heerschop.
Vanuit de commissie zijn redactionele en inhoudelijke opmerkingen gemaakt over de
concept reactie van de regio Zaanstreek-Waterland. Burgemeester Heerschop heeft
aandacht toegezegd voor de redactionele opmerkingen en zal de inhoudelijke
opmerkingen (van de heer De Waal) doorsturen naar de bestuurlijk vertegenwoordigers
van de regio in de MRA regiegroep, om in te brengen in het bestuurlijk overleg.
De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering
van 20 oktober 2020.

9.

Bespreken stand van zaken fusieproces.
Er zijn geen mededelingen gedaan, geen vragen gesteld en geen opmerkingen
gemaakt.
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10.

Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
De heer Schagen heeft mevrouw De Wit gevraagd of het aangenomen amendement
wensen en bedenkingen concept RES, de bouw van windmolens met een ashoogte van
15 meter afwijst. Mevrouw De Wit heeft geantwoord, dat het amendement grootschalige
windturbines afwijst en niet windmolens van 12-15 meter. De bouw van dergelijke
windmolens wordt mogelijk gemaakt in de provinciale omgevingsverordening.

11.

Sluiting.
De voorzitter heeft de vergadering om 21.37 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare
commissievergadering van 10 november 2020
de voorzitter,

de griffier,

A.N. Commandeur

M. Timmerman
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