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Zeer beknopt verslag van de buitengewone vergadering van de raad van de gemeente 
Beemster, gehouden op 15 april 2010, aanvang 15.20 uur in de raadzaal te 
Middenbeemster

Aanwezig:
De heer H.N.G. Brinkman burgemeester, voorzitter
De heer C.J. Jonges griffier
De heer M. Bakker BPP
De heer N.C.M. de Lange BPP
de heer L.J.M. Schagen BPP
Mevrouw R.H. Uitentuis BPP
De heer N.J.J.J. Buis CDA 
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer G.J.M. Groot D66
Mevrouw A.M.J. Segers D66
Mevrouw C. van den Berg PvdA
De heer P.C. de Waal PvdA
Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 
De heer W. Zeekant VVD

Afwezig met kennisgeving:
De heer J.W.T. Smit D66

Op uitnodiging aanwezig:
De heer J.R.P.L. Dings PvdA, wethouder
De heer G.H. Hefting BPP, wethouder
De heer J.C. Klaver VVD, wethouder
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris

Afscheid van wethouder Ruijs-Buskermolen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, de kijkers naar de live uitzending 
via de website en in het bijzonder mevr. S.M. Ruijs-Buskermolen en haar familie welkom.
Hierna geeft hij achtereenvolgens woord aan de volgende sprekers:

- de heer Zeekant, die als nestor van de raad en namens de fractie van de VVD het 
woord voert;

- de heer Commandeur, namens het CDA;
- de heer N.C.M. de Lange, namens de BPP;
- mevr. Segers, namens D66;
- mevr. Van den Berg, namens de PvdA.

Genoemde sprekers uiten hun grote waardering voor de wijze waarop mevr. Ruijs-
Buskermolen gedurende 16 jaar het raadslidmaatschap en 8 jaar het wethouderschap heeft 
uitgeoefend en danken haar voor de goede en plezierige samenwerking.

De voorzitter richt vervolgens het woord tot mevr. Ruijs-Buskermolen. Hij gaat in op haar 
grote verdiensten voor de gemeenschap van Beemster. 
Als cadeau overhandigt hij een kunstwerk van Ati Emmerik uit Zuidoostbeemster, te weten 
een beeldje met de titel ‘Mee’.
Tenslotte reikt hij haar vanwege haar verdiensten voor de Beemster gemeenschap de 
erepenning van de gemeente Beemster uit.
Als laatste spreker krijgt mevr. Ruijs-Buskermolen het woord.
Zij bedankt de sprekers voor de mooie woorden. Zij eindigt haar toespraak met de woorden 
“Ja, dit is het dan, ik heb ervan genoten, ik laat de mooiste baan van de wereld achter mij, 
maar ook de toekomst lonkt. Vaarwel”.
De voorzitter sluit de buitengewone vergadering om 16.15 uur en nodigt alle aanwezigen uit 
voor de receptie ter gelegenheid van het afscheid van Mia Ruijs in de kantine. 
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