
1 

 

AFSPRAKENLIJST OPENBARE VERGADERING 
 
Commissie  : Gecombineerde commissie vergadering Purmerend-Beemster  
Datum  : 13 september 2021 
Plaats  :  Purmersteenweg 42 te Purmerend 
Aanvang/einde  :  19.30/20.40 uur 
Voorzitter  : de heer P. Blokzijl 
Raadsadviseur  : de heren R.J.C. van der Laan en M. Timmerman 
 
Aanwezig: de dames C. Brocken-Swart (GroenLinks), S. van Dam (PvdA), L.F. de Vries-van 
Vlierden (VVD) en M.C.A. de Wit-Hoogervorst (VVD); 
en de heren P.E.J. Beemsterboer (D66), A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend),  
J.P. Dompeling (VVD), H.J. Grader (Ouderenpartij AOV Purmerend), T. de Jong (D66), 
M.C. Intres (D66), B. Meulenberg (Stadspartij),  L.J.M. Schagen (BPP), M. Segers (CDA) en 
P.C. de Waal (GroenLinks/PvdA); 
Voorts: mevrouw A. Zeeman (wethouder) en de heren  D. Bijl (burgemeester) en T. Kroese 
(wethouder); 
Verslaglegging: mevrouw B.M.M. Hoekstra. 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 
  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Heerschop (burgemeester) en de 
fracties van PvSP, de PVV en Gemeentebelangen Purmerend.  
De fractie van Hart van Purmerend is afwezig zonder bericht van verhindering.  
 
2. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Afsprakenlijst voorgaande gezamenlijke commissie 
  
Concept-afsprakenlijst gecombineerde commissievergadering 14 juni 2021 
De afsprakenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Rondvraag voor fusie gerelateerde zaken 
 
De heer Bijl beantwoordt de vraag van de fractie van de VVD Purmerend over de agenda 
van nog te harmoniseren zaken voorafgaand aan de verkiezingen.  
 
5. Voorstel MRA samenwerkingsafspraken  
 
De heer Bijl zal doorgeven dat erop gelet wordt dat er geen afkortingen zoals bijvoorbeeld 
Plabeka (Het Platform Bedrijven en Kantoren) in de stukken worden gebruikt i.v.m. de 
leesbaarheid.  
 
Alle aanwezige fracties adviseren in te stemmen met het voorstel. 
(de fracties van Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend, PvSP en PVV zijn 
afwezig). 
Hamerpunt: ja 
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6. Voorstel Nota omgevingskwaliteit (harmonisatie) 
 
Alle aanwezige fracties adviseren in te stemmen met het voorstel.  
(de fracties van Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend, PvSP en PVV zijn 
afwezig). 
Hamerpunt: ja 
 
7. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


