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AFSPRAKENLIJST OPENBARE VERGADERING 
 
Commissie  : Gecombineerde commissie vergadering Purmerend-Beemster  
Datum  : 12 april 2021 
Plaats  :  Purmersteenweg 42 te Purmerend 
Aanvang/einde  :  19.30/21.02 uur 
Voorzitter  : de heer P. Verkroost 

Raadsadviseur  : de heer R.J.C. van der Laan. 
 
Aanwezig: de dames M.L. van Boven (VVD), C. Brocken-Swart (GroenLinks) en  
E.M. van Loenen (PvdA); 
en de heren P. Blokzijl (D66), A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend),  
B. Buskoop (Gemeentebelangen Purmerend), A.N. Commandeur (CDA),  
J.P. Dompeling (VVD), H.J. Grader (Ouderenpartij AOV Purmerend), G.J.M. Groot (D66),  
M. Hasirci (Stadspartij), F.A. Koot (CDA), L.J.M. Schagen (BPP) en  
H.J. Vinke (PvdA/GroenLinks); 
Voorts: mevrouw H.C. Heerschop (burgemeester) en de heer D. Bijl (burgemeester); 
Verslaglegging: mevrouw B.M.M. Hoekstra. 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 
  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
De fracties van Hart van Purmerend, PVV en PvSP zijn afwezig met bericht van 
verhindering.  
 
2. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Afsprakenlijst 
  
Concept-afsprakenlijst gecombineerde commissievergadering 8 februari 2021 
De afsprakenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
Openstaande toezeggingen d.d. 31 maart 2021 
De lijst met openstaande toezeggingen is voor kennisgeving aangenomen.  
 
4. Rondvraag (voor fusiegerelateerde vragen) 
 
Er zijn geen vragen.  
 
5. Ter meningsvorming: Verzoek van de Provincie Noord-Holland om perspectief op 
samenwerking in de regio 
 
De commissie staat positief tegenover het verzoek van de Provincie Noord-Holland en staat 
open voor het aangaan van een gesprek over vormen van samenwerking met gemeentes in 
de regio. Voor zowel Beemster als Purmerend wordt afgesproken dat de brief met het 
verzoek van de provincie als hamerpunt in de respectievelijke raden wordt ingebracht.  
 
6. Ter meningsvorming: Consultatie voorstel MRA Metropool van grote klasse 
 
De meerderheid van de commissie geeft aan nog niet alle stukken te hebben kunnen 
bespreken in de fractie, omdat enkele stukken vlak voor de vergaderingen zijn aangeleverd.  
De fracties komen nog nader terug op het onderwerp in de commissie en de raad.  
Meerdere fracties vragen aandacht voor de positie van de raden in de MRA. Leefbaar 
Purmerend geeft aan dat de fractie het initiatief gaat nemen om een werkgroep in het leven 
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te roepen aangaande het verbeteren van de positie van de raad in de MRA. D66 Beemster 
geeft aan hierbij te willen helpen.  
 
De heer Bijl zegt desgevraagd toe de moties uit de regio te zullen aanleveren waarover 
wordt gesproken in het concept van de gezamenlijke reactie van de gemeentes van 
Zaanstreek-Waterland op het voorstel van de transitiecommissie van de MRA.  
 
7. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


