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Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:     

De heer H.N.G. Brinkman  burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

Mevrouw I. Fidder-Langerijs  BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt CDA  

De heer G.J.M. Groot D66 

Mevrouw A.M.J. Segers D66 

De heer J.W.T. Smit D66 

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

Mevrouw. M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

  

Mede aanwezig:Mede aanwezig:Mede aanwezig:Mede aanwezig:  

De heer G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgevinAfwezig met kennisgevinAfwezig met kennisgevinAfwezig met kennisgeving:g:g:g:     

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

 

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom.  

Hij meldt de afwezigheid van de heer Vinke. 

 

2.2.2.2. Bekendmaking van de aanbeveling Bekendmaking van de aanbeveling Bekendmaking van de aanbeveling Bekendmaking van de aanbeveling van de te benoemen nieuwe burgemeester vanvan de te benoemen nieuwe burgemeester vanvan de te benoemen nieuwe burgemeester vanvan de te benoemen nieuwe burgemeester van Beemster en  Beemster en  Beemster en  Beemster en 

bekrachtiging van het besluit hierover, die eerder in een besloten raadsvergadering heeft bekrachtiging van het besluit hierover, die eerder in een besloten raadsvergadering heeft bekrachtiging van het besluit hierover, die eerder in een besloten raadsvergadering heeft bekrachtiging van het besluit hierover, die eerder in een besloten raadsvergadering heeft 

plaatsgevonden plaatsgevonden plaatsgevonden plaatsgevonden     

De voorzitter geeft het woord aan de heer De Lange, voorzitter van de vertrouwenscommissie. 

De heer De Lange stelt dat het werk voor de vertrouwenscommissie, een intensieve maar vooral 

mooie klus was in een hecht team, in de samenstelling zoals die op 2 oktober 2014 door de raad 

is vastgesteld. Hij bedankt de inwoners van Beemster, de commissaris van de Koning met zijn 

medewerkers, de kandidaten waarmee is gesproken en alle personen die zitting hadden in de 

vertrouwenscommissie voor de inbreng en inzet. Dit traject is in bijzonder goede sfeer en  

teamgeest doorlopen met consensus over de kandidaat keuze. Hij bedankt ook de gemeenteraad 

die in de voorgaande vergadering unaniem het advies van de vertrouwenscommissie heeft 

overgenomen. 

De heer De Lange deelt vervolgens mede, dat de gemeenteraad heeft besloten mevrouw A.J.M. 

van Beek aan te bevelen voor de ambt van burgemeester van Beemster. 

Mevrouw Van Beek is 45 jaar, geboren te Amsterdam en momenteel woonachtig in Leusden. 

Mevrouw Van Beek is van CDA huize, heeft ruime ervaring in zowel het bestuurlijke als 

bedrijfsleven, is gevormd door levenservaring en voldoet in ruime mate aan de eisen zoals in de 

profielschets zijn genoemd. Zij heeft de vertrouwenscommissie overtuigd en verrast met enkele 

bijzondere eigenschappen en vaardigheden.  
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De heer De Lange feliciteert mevrouw Van Beek met deze aanbeveling en geeft aan, dat uitgezien 

wordt naar de installatie als burgemeester van Beemster op 16 april 2015. 

De voorzitter vraagt of er nog andere leden zijn die het woord willen voeren. 

De heer Commandeur bedankt de gemeenteraad voor het vertrouwen wat is gesteld in het werk 

van de vertrouwenscommissie. Hij bedankt ook alle personen die zitting hadden in de commissie, 

voor de constructieve samenwerking. 

De voorzitter gaat hierna over tot besluitvorming.  

De raad bekrachtigt het raadsbesluit van 20 januari 2015 waarmee mevrouw A.J.M. van Beek, 

geboren op 1 april 1969 te Amsterdam en woonachtig te Leusden bij de minister van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is aanbevolen voor de benoeming tot burgemeester 

van Beemster. 

    

3.3.3.3. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    

De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van de raad d.d. 10 februari 2015 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

H.N.G. Brinkman  M. Timmerman 


