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Beknopte weergave van de openbare bijzondere vergadering van de raad van de 

gemeente Beemster, gehouden op donderdag 23 december 2021 aanvang 20.00 uur. 

 

Aanwezig:   

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester, 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 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.J. Vinke 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 

    

Mede aanwezig:   

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

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

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

en enkele genodigden  

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 20.00 uur geopend. 

  

2. Vaststellen van de agenda. 

 De raad heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de commissie- en raadsvergadering van  

21 december 2021.  

 De raad heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijsten. 

  

4. Afscheid van de wethouders, de raadsleden en de burgemeester. 

 (voorafgaand aan de vergadering is afscheid genomen van de commissieleden) 

De voorzitter heeft met een persoonlijk woord afscheid genomen van de wethouders 

en de raadsleden. Bij dit afscheid zijn verschillende onderscheidingen uitgereikt. 

- De heren Commandeur, Bakker en Groot zijn benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau. Dit lintje is voor hun defungeren als raadslid na 12 jaar of langer. 

- De heren De Lange en Schagen ontvingen de zilveren erepenning van de 

gemeente Beemster vanwege hun langdurige inzet als raadslid. De heer De Lange 

is bijna 24 jaar en de heer Schagen bijna 20 jaar raadslid van Beemster geweest. 

Beiden zijn herkozen in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Purmerend 

(evenals mevrouw Jonk-de Lange, mevrouw de Wit-Hoogenvorst en de heer De 

Waal). 
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- Er zijn Beemster Tegels uitgereikt aan de mevrouw Van Boven, mevrouw 

Bregman-Middelburg, mevrouw Jonk-de Lange, mevrouw Langerijs-Groot, 

mevrouw De Vries-van Vlierden, mevrouw De Wit-Hoogervorst, de heer 

Commandeur, de heer Groot, de heer De Lange, de heer Schagen, de heer Vinke 

en wethouder Dings (die was nog voor de perioden waarin hij raadslid is geweest). 

 

De wethouders en de raadsleden hebben een afscheidswoord uitgesproken. 

 

De nestor van de gemeenteraad, de heer De Lange, heeft namens de gemeenteraad 

met een persoonlijk woord afscheid genomen van burgemeester Heerschop. 

 

Voordat de voorzitter voor de laatste keer in de geschiedenis van de gemeente 

Beemster, de voorzittershamer liet vallen, is het Beemsterlied gezongen. Daarmee is 

op een waardige wijze afscheid genomen van 409 jaar gemeente Beemster.  

 

5. Sluiting vergadering. 

 De voorzitter heeft de vergadering rond 22.30 uur gesloten. 

 


