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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 23 juni 2020 aanvang 19.30 uur en op woensdag 24 

juni 2020 aanvang 19.30 uur (hervatting) in de raadzaal van het gemeentehuis te 

Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot 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 A.N. Commandeur CDA (bij punt 1 t/m 6, 8 t/m 12 en 14 t/m 17) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 7 en 13) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 1 t/m 6 en 9 t/m 17) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 7 en 8) 

De heer D.J. van ’t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 8 en 16) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7, 9 t/m 17) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 15 en 17) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

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

    

Op uitnodiging aanwezig:  

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester 

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

De heer J.J.A.S. Houtenbos wethouder VVD 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 - Bij de agendapunten 5, 6 en 9 hebben zich insprekers aangemeld. Hierdoor wordt 

agendapunt 9 behandeld na agendapunt 6. 

- Bij agendapunt 5 heeft de voorzitter ingebracht dat aan de raad is voorgesteld om 

het besluit over de locatie voor de dependance te nemen. De vraag is of de raad 

beslissingsbevoegd is. De voorzitter heeft de fracties gevraagd of de commissie dit 

als een beslispunt van de raad ziet of dat de behandeling van dit voorstel alleen is 

om een advies aan het college te geven voor het te nemen locatiebesluit. Geen van 

de fracties ziet dit als een beslispunt van de raad. De fracties VVD, BPP, CDA en 

D66 willen over de locatie alleen adviseren, de fractie PvdA/GroenLinks zal niet 

adviseren omdat de expertise hiervoor ontbreekt bij de fractie.  
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De commissie heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van 19 mei 2020 en 2 – 3 juni 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijsten. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Bespreken locatiekeuze dependance voor de basisschool en kinderopvang in 

Zuidoostbeemster en tevens gelegenheid tot het bespreken van het overzicht van 

de onderzochte locaties. 

 Bij dit agendapunt heeft de teammanager Vastgoed, mevrouw Gelmers, deelgenomen 

aan de vergadering. 

 

Bij een bijeenkomst in Zuidoostbeemster op 18 juni 2020 is aan de daarbij aanwezige 

raadsleden een petitie van bewoners van Zuidoostbeemster met handtekeningenlijst 

aangeboden. Deze petitie is in ontvangst genomen door de plaatsvervangend voorzitter 

van de raad, de heer De Lange. Voor de gemeenteraad is dit een ingekomen stuk. 

In de commissievergadering heeft de heer De Lange deze petitie overgedragen aan de 

griffier.  

 

Voor dit agendapunt hebben zich 7 personen aangemeld om in te spreken. Dit waren: 

1. De heer Keyser, inwoner van Zuidoostbeemster, ouder;  

2. De heer Olde Engberink, voorzitter buurthuis Zuidoostbeemster; 

3. Mevrouw Sondervan, inwoonster Zuidoostbeemster, ouder, contactpersoon 

handtekeningenactie en voorzitter klankbordgroep; 

4. Mevrouw Berkhout namens het team van obs De Bloeiende Perelaar; 

5. Mevrouw Douma, voorzitter van de MR van obs De Bloeiende Perelaar; 

6. Mevrouw Vreeling namens het actiecomité Schoolvrij voor een betere optie; 

7. De heer Abbink namens de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland 

(CPOW). 

Deze personen hebben ingesproken. Er zijn vanuit de commissie vragen gesteld aan 

de insprekers. 

 

De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw De Wit, de heer De Lange, de heer 

Commandeur, de heer Vinke, de heer Beemsterboer en wethouder Zeeman. 

In het debat zijn verschillende adviezen aan het college gegeven voor de locatiekeuze 

van de dependance en is een motie aangekondigd voor behandeling in de 

raadsvergadering. De motie is een opdracht aan het college om thans onderzoek te 

doen naar de daadwerkelijke haalbaarheid van de bouw van een school op het Jonk 

terrein en de raad in september rapporteren over de uitkomsten. Dit alles met als doel 

om te bereiken dat de overbruggingsperiode naar deze permanente voorziening zo kort 

mogelijk is.  

De commissie stemt in met het beslispunt om nader onderzoek te doen naar de kosten 

voor de parkeervoorziening bij de te kiezen locatie en voor de benodigde maatregelen 

om de verkeersveiligheid op de Purmerenderweg te vergroten. 

In de 2e termijn heeft de portefeuillehouder om schorsing gevraagd voor overleg in het 

college. De vergadering is van 21.11 – 21.25 uur geschorst geweest.  
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Na de schorsing heeft wethouder Zeeman aangegeven dat het college een keuze zal 

maken tussen de 3 onderzochte locaties rekening houdend en met uitwerking van de 

adviezen van de commissie. De raad zal geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen 

in dit dossier. 

 

Ten behoeve van behandeling van het voorliggende voorstel in de aansluitende 

raadsvergadering heeft de commissie positief geadviseerd over beslispunt 2 van het 

ontwerp raadsbesluit. Beslispunt 1 moet anders worden geformuleerd.  

 

De voorzitter heeft hierna voorgesteld om agendapunt 9 niet na maar voor agendapunt 

6 te behandelen. Dit omdat agendapunt 9 naar verwachting niet veel tijd in beslag zal 

nemen. De commissie heeft hiermee ingestemd. 

 

9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van twee O2 

velden op het sportcomplex van vv ZOB. 

 Voor dit agendapunt heeft zich 1 persoon aangemeld om in te spreken. Dit was de heer 

Bakker namens het bestuur van de voetbalvereniging Zuidoostbeemster.  

De heer Bakker heeft ingesproken en aan hem zijn vanuit de commissie vragen gesteld. 

 

De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Bakker, de heer Commandeur, de heer 

Vinke, de heer Beemsterboer, mevrouw De Vries en wethouder Zeeman. 

Mevrouw De Vries heeft een aantal technische vragen gesteld waarvoor is afgesproken 

dat die schriftelijk worden beantwoord. De fractie PvdA/GroenLinks heeft gepleit voor 

eerst een discussie over het te voeren sportbeleid mede in verband met de komende 

fusie met Purmerend en vindt het voorstel onvolledig. De andere fracties hebben 

positief geadviseerd over het voorliggende voorstel. 

De commissie heeft aangegeven dat het voorstel als een A-punt kan worden 

geagendeerd in de aansluitende raadsvergadering. De fractie PvdA/GroenLinks zal dan 

een stemverklaring afleggen. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. 

 Bij dit agendapunt heeft de projectleider, de heer Borst, deelgenomen aan de 

vergadering. 

 

Voor dit agendapunt hebben zich 4 personen aangemeld om in te spreken. Dit waren: 

1. De heer Koning, ondernemer; 

2. De heer Dogterom namens Beemster Gezond;  

3. De heer Jansen namens het Seniorenplatform Middenbeemster; 

4. Mevrouw Lammes namens Beemster Ondernemer. 

Deze personen hebben ingesproken. Er zijn vanuit de commissie vragen gesteld aan 

de insprekers. 

 

De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Commandeur, de heer De Waal, de heer 

Beemsterboer, mevrouw De Wit, mevrouw Jonk en wethouder Zeeman. 

In de 1e termijn is gereageerd op de voorliggende concept visie. E zijn amendementen 

aangekondigd. PvdA/GroenLinks: overweegt een amendement in relatie tot de 

energietransitie, D66: aanscherping / concretisering van de visie, VVD (10x): groen 

dorp, aantal bouwlagen woningen, bedrijfswoningen op de bedrijventerreinen, speeltuin 

De Vreugdegaard, Jeu de Boules bij de seniorenwoningen, gebouw Ootje Tontel, het 

marktplein, biodiversiteit, agrarisch verkeer in woonwijk De Keyser en voetpad rond 



 

Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 23 - 24 juni 2020                                                             blz. 4 

Middenbeemster / rondje Middenbeemster, BPP (5x): voetpad rond Middenbeemster / 

rondje Middenbeemster, invulling ijsbaanterrein, uitplaatsing tankstation, aantal 

bouwlagen woningen, bedrijfswoningen op de bedrijventerreinen.  

 

De voorzitter heeft de vergadering hierna, om 23.03 uur geschorst. De vergadering 

wordt op 24 juni 2020 om 19.30 uur hervat. 

 

Hervatting van de vergadering op woensdag, 24 juni 2020 om 19.30 uur. 

 

De voorzitter heeft vastgesteld dat allen die aanwezig waren in de vergadering van  

23 juni nu ook weer aanwezig zijn. 

 

In haar 1e termijn heeft wethouder Zeeman een eerste reactie gegeven op de  

aangekondigde amendementen.  

In de 2e termijn is gedebatteerd over elkaars inbreng. Wethouder Zeeman heeft hierbij 

gewezen op de noodzaak, voor de voorbereidingen door het college, dat de 

gemeenteraad voor het zomerreces een uitspraak doet over de in de visie opgenomen 

verplaatsing van de school naar het plan De Keyser.  

De commissie heeft unaniem positief geadviseerd over deze verplaatsing.  

De bevestiging door de raad dat zij de visie op het onderdeel verplaatsing school zo zal 

vaststellen en dat het college de hiervoor thans noodzakelijke voorbereidingen kan 

treffen kan als een A-punt worden geagendeerd in de aansluitende raadsvergadering 

(23 24 juni 2020). De vaststelling van de dorpsontwikkelingsvisie zelf is door de 

aangekondigde amendementen, een B-punt voor de raadsvergadering van 8 september 

2020.  

 

7. Voorstel tot het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen 

voor het realiseren van een bedrijfsgebouw en het (ver)plaatsen van depots op 

het perceel Middenweg 192a. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Waal, de heer Smit, mevrouw De 

Vries, de heer De Lange, de heer De Wildt en wethouder Zeeman. 

De fractie D66 heeft negatief geadviseerd, de andere fracties hebben positief 

geadviseerd.  De commissie heeft aangegeven dat het voorstel als een A-punt kan 

worden geagendeerd in de aansluitende raadsvergadering. De fractie D66 zal dan een 

stemverklaring afleggen. 

 

8. Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor het landelijk gebied.  

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Smit, mevrouw De Wit, de heer Schagen, 

de heer Commandeur, de heer Van ’t Veer en wethouder Zeeman. 

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

raadsvergadering. 

  

10. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en de 

begroting 2021 van OD IJmond. 

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

raadsvergadering. 

  

11. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2019 en de begroting 

2021 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Jonk, de heer Commandeur, de heer 
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Vinke, de heer Beemsterboer, mevrouw De Wit en wethouder Dings. 

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

raadsvergadering. 

  

12. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 30 juni 2020 van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 De heer De Waal heeft mededelingen gedaan en voorgesteld om in te stemmen met de 

voorstellen van deze agenda. De commissie heeft met dit voorstel ingestemd.  

 

13. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2021 van het 

Waterlands Archief. 

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

raadsvergadering. 

 

14. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

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

raadsvergadering. 

 

15. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft mededelingen gedaan over het lopende proces bij de 

klankbordgroep over de belastingharmonisatie en over de positieve advisering door de 

Statencommissie op het herindelingsadvies. 

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

 

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

 De heer Van ’t Veer heeft gemeld dat hij ontslag neemt als plaatsvervangend lid van de 

raadscommissie en dit toegelicht. 

 

17. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering (van 24 juni 2020) om 22.00 uur gesloten. 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 8 september 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.J. Vinke   M. Timmerman 


