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

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 21 december 2021 aanvang 19.30 uur. 

 

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 4 en 7 t/m 10) 

De heer F.G. Pankras CDA (bij punt 6) 

De heer M. Segers CDA (bij punt 5) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (6 t/m 10) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 1 t/m 5) 

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  

   

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 aanwezigheid van de raads-, commissie- en collegeleden 

overeenkomstig de bovenstaande lijst vastgesteld en de vergadering om 19.30 uur 

geopend.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De voorzitter heeft melding gemaakt van het vandaag, door het raadspresidium, aan de 

agenda toegevoegde voorstel inzake de tussenuitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak Raad van State over het bestemmingsplan Jisperweg 28-30, 

Westbeemster. De heer Vinke heeft aangegeven dat fractie PvdA/GroenLinks onder 

protest instemt met dit extra agendapunt. In het raadspresidium is afgesproken dat 

agendering alleen gebeurd als het voorstel uiterlijk 15 december aan de raad is 

aangeboden en de huidige werkwijze gaat in tegen het reglement van orde. 

De voorzitter heeft ingebracht dat het uiteindelijk aan de commissie is of de agenda zo, 

dus inclusief het toegevoegde voorstel, wordt vastgesteld.  

De commissie heeft hierna besloten om de agenda zo vast te stellen. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 30 november 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  
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Naar aanleiding van:  

Wethouder Zeeman heeft mededelingen gedaan van de laatste stand van zaken bij de 

totstandkoming van een gezondheidscentrum op het Tobias de Coeneplein  

(Noot griffie: In verband met de slechte technische verbinding die enkele leden op dat 

moment hadden is afgesproken dat de tekst beschikbaar wordt gesteld aan de 

commissie. De tekst is gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem bij dit agendapunt). 

Wethouder Butter heeft excuses aangeboden voor de onjuiste beantwoording van 

vragen over de agrarische ontsluitingsweg in plan De Keyser in de 

commissievergadering van 30 november. In de memo van 14 december 2021 van het 

college staan de juiste antwoorden. 

 

4. Spreekrecht burgers. 

 Hiervoor was (uiteindelijk) 1 aanmelding, de heer Dogetrom op persoonlijke titel over 

het gezondheidscentrum.  

De voorzitter heeft de inspreker gewezen op de voorwaarden die bij het spreekrecht 

geleden en vooraf ook zo zijn gecommuniceerd. De heer Dogetrom heeft ingesproken.  

(Noot griffie: De inspreektekst is in het raadsinformatiesysteem bij dit agendapunt 

gepubliceerd). Er zijn vragen gesteld aan de inspreker. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening Beemster 2022. 

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

Heijmans, de heer Vinke, de heer Segers en wethouder Zeeman. 

Er is gesproken over het voorgenomen amendement van de fracties BPP en VVD over 

het reclamedruk. De fracties D66, PvdA/GroenLinks en CDA hebben aangeven het 

amendement te zullen steunen. 

Gezien het amendement en de urgentie om voor 1 januari 2022 een besluit over het 

voorstel te nemen is besloten dat die als een B-punt kan worden geagendeerd in de 

raadsvergadering van 21 december 2021. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van aanvullende lokale heffingen voor 2022. 

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

Pankras, de heer Schagen en de heer Beemsterboer. 

De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee is dit een A-punt voor de 

raadsvergadering van 21 december 2021. 

 

7. Voorstel inzake de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad 

van State over het bestemmingsplan “Jisperweg 28-30, Westbeemster” 

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

mevrouw De Wit, de heer Vinke, de heer Commandeur en wethouder Zeeman. 

Alle fracties hebben positief geadviseerd. Fractie D66 heeft een stemverklaring 

aangekondigd voor bij de besluitvorming in de raadsvergadering. Dit gezien de 

kanttekeningen die de fractie heeft gemaakt in het debat over de toetsing, door de 

gemeente, van agrarisch hulpbedrijven in zijn algemeenheid aan de voorwaarden van 

het bestemmingsplan. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat het voorstel hiermee als A-punt in de 

raadsvergadering van 21 december 2021 kan worden geagendeerd.  

  

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Er zijn geen mededelingen gedaan. De heer De Lange heeft over het fusieproces 

opgemerkt: “eind goed, al goed”. 
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9. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft stilgestaan bij het historische feit dat dit de laatste vergadering is van 

de raadscommissie van de gemeente Beemster en de vergadering om 20.31 uur 

gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare bijzondere 

raadsvergadering van 23 december 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 

 

 

 


