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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster, 

gehouden op woensdag 28 maart 2018 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman  griffier 

De heer M. Bakker BPP  

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg 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 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66  

De heer J.W.T. Smit D66 

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

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

    

Mede aanwezig:   

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de gezins- en familieleden van 

de vertrekkende raadsleden welkom 

Bij loting wordt bepaald dat de heer Schagen in geval van hoofdelijke stemming het eerst 

zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken. 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5. Voorstel tot het benoemen van 3 leden van een onderzoekscommissie, die belast is 

met het beoordelen of het verloop en het vaststellen van de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 op wettige wijze hebben plaatsgevonden 

en het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden. 

 De voorzitter stelt voor om de commissie van onderzoek als volgt samen te stellen: 

mevrouw Helder-Pauw tot voorzitter en de heren Smit en De Wildt tot lid.  

De raad benoemt hen bij acclamatie.  

De voorzitter schorst de vergadering.  
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De leden van de commissie van onderzoek en de griffier verrichten het onderzoek.  

 

De voorzitter heropent de vergadering nadat de commissie en de griffier weer plaats 

hebben genomen aan de vergadertafel. 

 

6. Voorstel tot het rechtmatig verklaren en het vaststellen van de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 en om de nieuwe raadsleden toe te 

laten als leden van de gemeenteraad. 

 De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie. 

Mevrouw Helder-Pauw brengt namens de commissie van onderzoek het volgende verslag 

uit: “De commissie uit de raad van de gemeente Beemster heeft op grond van het proces-

verbaal vastgesteld dat de gemeenteraadsverkiezing rechtmatig is verlopen. 

De commissie heeft verder de geloofsbrieven en de verdere bij de Kieswet gevorderde 

stukken onderzocht, die zijn ingezonden door: de heer Bakker wonende te 

Zuidoostbeemster, mevrouw Bregman-Middelburg wonende te Noordbeemster, de heer 

Commandeur wonende te Zuidoostbeemster, de heer De Lange wonende te 

Noordbeemster, mevrouw De Vries-van Vlierden wonende te Middenbeemster, mevrouw 

De Wit-Hoogervorst wonende te Zuidoostbeemster, de heer Dings wonende te 

Middenbeemster, de heer Groot wonende te Zuidoostbeemster, mevrouw Jonk-de Lange 

wonende te Zuidoostbeemster, mevrouw Langerijs-Groot wonende te Westbeemster, de 

heer Schagen wonende te Middenbeemster, mevrouw Van Boven-Zandbergen wonende 

te Zuidoostbeemster en de heer Vinke wonende te Westbeemster.  

De commissie heeft deze stukken in orde bevonden. Gebleken is dat de kandidaten aan 

alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen.  De commissie adviseert tot hun toelating 

als lid van de gemeenteraad.” 

 

De voorzitter gaat tot besluitvorming over. De raad besluit: 

1. Te oordelen dat de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 rechtmatig is 

verlopen. 

2. Toe te laten als leden van de gemeenteraad: de heer M. Bakker, mevrouw  

I.L. Bregman-Middelburg, de heer A.N. Commandeur, de heer N.C.M. de Lange, 

mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden, mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst, de heer 

J.R.P.L. Dings, de heer G.J.M. Groot, mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange, mevrouw  

R.M. Langerijs-Groot, de heer L.J.M. Schagen, mevrouw M.L. van Boven-Zandbergen 

en de heer H.J. Vinke. 

 

7.  Afscheid raadsleden. 

 De voorzitter kijkt terug op de achterliggende bestuursperiode en kijkt vooruit op de nieuwe 

periode.  

 

Hierna gaat zij over tot het afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe 

raad, mevrouw Helder-Pauw, de heer Smit, de heer Heijmans en de heer De Wildt. Van 

deze leden wordt in deze volgorde en afzonderlijk afscheid genomen met toespraken van 

de voorzitter, de eigen fractievoorzitter en toespraken van de vertrekkende raadsleden. 

 

De voorzitter reikt aan mevrouw Helder-Pauw en de heer Smit de Beemster Tegel uit voor 

hun inzet als raadslid gedurende respectievelijk 12 en 8 jaar en aan alle vier de leden 

bloemen en een speld met een schakel van de ambtsketen, als blijvende herinnering aan 

het raadslidmaatschap. 
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8. Sluiting. 

 De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om onder het genot van een hapje en een drankje 

persoonlijk afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden en sluit de vergadering om 

21.20 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 17 april 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 


