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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 8 september 2020 aanvang 19.30 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer H.J. Vinke 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 6 t/m 11) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 5) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 7 t/m 11) 

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

De heer P.A. van Huizen PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks 

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 D.J. Butter wethouder VVD 

De heer J.J.A.S. Houtenbos 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 19.30 uur geopend.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 23-24 juni 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld. Op bladzijde 2, onderste 

blok bij het beslispunt, ontbrak het woord onderzoek en op bladzijde 4 is de genoemde 

aansluitende raadsvergadering gewijzigd in 24 in plaats van 23 juni.. 

 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Spreekrecht burgers. 

 Voor dit agendapunt hebben zich 6 personen aangemeld. Dit waren: 

1. De heer Blijlevens inzake de uitspraak van de Raad van State in de 

beroepsprocedure bestemmingsplan Herinrichting N243. 

2. Mevrouw Valent over hetzelfde onderwerp als de heer Blijlevens. 
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3. De heer Van der Mark inzake ontwikkelingen aan de Hobrederweg 40a, de plannen 

voor nieuwbouw van een stal en de verhouding met de gemeente. 

4. Mevrouw Visser, oproep om als gemeente dit jaar ook de regenboogvlag te hijsen. 

5. De heer Keyser mede namens het actiecomité Goede school ZOB, inzake de 

tijdelijke huisvesting basisscholen en kinderopvang in Zuidoostbeemster. 

6. De heer Kastelein over hetzelfde onderwerp als de heer Keyser. 

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

de insprekers. 

 

5. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2021 en de 

Investeringsagenda Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam 2020-2028. 

 De vraag van mevrouw De Vries en mevrouw Jonk om een nadere toelichting te geven 

op de geplande investeringen voor Beemster wordt schriftelijk beantwoord. Wethouder 

Butter zal in het komende portefeuillehouder overleg vragen naar de effecten van 

COVID-19 die de vervoerregio voorziet en de commissie rapporteren over de uitkomst 

hiervan. 

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

raadsvergadering van 9 september 2020. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van wensen en bedenkingen op de concept Regionale 

Energie Strategie Noord-Holland Zuid.  

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Wever, beleidsmedewerkster energietransitie, 

deelgenomen aan de vergadering. 

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

Commandeur, de heer Schagen, mevrouw De Wit en wethouder Dings. 

De fracties D66, PvdA/GroenLinks, CDA en VVD hebben aangegeven de voorlegde 

wensen en bedenkingen te willen amenderen. Dit met het doel: een aantal redactionele 

wijzigingen (D66), komen tot wensen en bedenkingen die door de volledige raad 

worden onderschreven (PvdA/GroenLinks), toch geen windmolens (CDA) en 

toevoeging eerder ingebrachte wensen en bedenkingen (VVD). De fractie BPP steunt 

de voorgelegde wensen en bedenkingen ondanks dat dit naar hun mening een 

beperkte weergave is van hetgeen door de fracties is ingebracht.  

In verband met het aangekondigde amendement is de vaststelling van de wensen en 

bedenkingen een B-punt voor de raadsvergadering van 29 september 2020. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2020-2022 

en de verordening Duurzaamheidslening gemeente Beemster 2020. 

 Bij dit agendapunt heeft de heer Mens, beleidsmedewerker, deelgenomen aan de 

vergadering. 

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

De Lange, mevrouw Van Boven, de heer Beemsterboer, wethouder Dings en de heer 

Mens. 

Vanuit de commissie is gevraagd naar een scherpere en dynamischere uitwerking van 

de uitvoeringsagenda en naar een voortgangsrapportage. Wethouder Dings heeft 

toegezegd dit te zullen oppakken en de raad dit jaar te informeren over hoe en wanneer 

dit gestalte kan krijgen. 

De commissie heeft positief geadviseerd over het voorliggende voorstel. Dit is een A-

punt voor de  raadsvergadering van 9 september 2020. 
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8. Voorstel tot intensivering van de samenwerking tussen de raadsgriffies van 

Purmerend en Beemster in de aanloop naar de fusie tussen Purmerend en 

Beemster. 

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

van 9 september 2020. 

 

9. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft mededelingen gedaan over het lopende 

aanbestedingstraject voor het ontwerp van het nieuwe gemeentelogo. 

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

 

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

 De voorzitter heeft ingebracht dat voor insprekers bij het spreekrecht burgers niet altijd 

duidelijk is wat gedaan wordt met wat is ingebracht; er is bij insprekers behoefte aan 

een reactie. Op voorstel van de voorzitter is afgesproken om dit proces te bespreken in 

de eerstkomende vergadering van het raadspresidium. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.30 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 29 september 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 


