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

gehouden op donderdag 29 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 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur 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 L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD 

    

Mede aanwezig:   

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

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

de nieuwe raadsleden welkom bij deze vergadering. Zij meldt de afwezigheid met 

kennisgeving van wethouder Zeeman. 

 

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. Beëdiging raadsleden. 

 De voorzitter houdt een korte toespraak en leest daarna fractiegewijs de eed. 

De leden leggen fractiegewijs de eed af. De heer Bakker, mevrouw Bregman-Middelburg, 

mevrouw Van Boven, mevrouw De Wit-Hoogervorst en de heer Commandeur spreken uit 

“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”. De heer De Lange, mevrouw Jonk-de Lange, 

mevrouw Langerijs-Groot, de heer Schagen, mevrouw De Vries-van Vlierden, de heer 

Dings, de heer Vinke en de heer Groot spreken uit “Dat verklaar en beloof ik”. 

De voorzitter en de griffier feliciteren de nieuwe leden, met bloemen, met de beëdiging. 
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5. Sluiting. 

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

persoonlijk de nieuwe raadsleden te feliciteren en sluit de vergadering om 19.52 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 


