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Besluitenlijst van de extra openbare vergadering van de raad van de gemeente 

Beemster gehouden op maandag 9 juli 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 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 (aanwezig in de zaal en na de beëdiging bij 

punt 7 aan de vergadertafel)  

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA (aanwezig in de zaal en na de beëdiging bij 

punt 7 aan de vergadertafel) 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent deze extra vergadering en geeft aan dat deze vergadering is 

uitgeschreven op verzoek van de fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA voor 

het bespreken van het coalitieprogramma en de benoeming van de wethouders. 

 

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

zijn stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

4. Bespreken coalitieprogramma van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA. 

 De voorzitter geeft aan dat de fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA een 

coalitieakkoord hebben gesloten. Dit akkoord is op 6 juli door deze fracties 

gepresenteerd. Er is bij dit agendapunt gelegenheid om op het programma te reageren.  

Dit debat wordt gevoerd door mevrouw Van Boven, de heer Vinke, de heer Groot, de 

heer Commandeur, de heer De Lange en de heer Schagen.  

De voorzitter sluit na de 2 termijn dit debat af. 
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5. Formatie wethouders. 

 De voorzitter geeft aan dat de coalitiepartijen het voorstel doen om de totale formatie 

voor de wethouders te verhogen van 2,0 fte naar 2,4 fte om zo de taken van het 

programma goed op te kunnen pakken.  In de begroting 2018 is totaal 2,0 fte 

opgenomen. De fracties geven aan de meerkosten voor 2018 ten laste te willen brengen 

van de algemene reserve. Een besluit hierover behoort tot de competentie van de raad. 

Het debat hierover wordt gevoerd door mevrouw Van Boven, de heer Vinke, de heer 

Groot, de heer Commandeur, de heer Schagen en de heer De Lange. De heer Schagen 

geeft hierbij aan dat zijn fractie tegen dit voorstel is omdat geïnvesteerd moet worden in 

de ambtelijke samenwerking in plaats van in het bestuur.  

De voorzitter gaat over tot besluitvorming, De heer De Lange vraagt om een schorsing. 

De voorzitter schorst de vergadering om 20.30 uur, heropent die om 20.38 uur en gaat 

over tot besluitvorming. Er is geen behoefte aan hoofdelijke stemming. De heer De 

Lange legt namens zijn fractie een stemverklaring af luidende: Het dilemma van de 

fractie ligt bij 2.0 fte die als voldoende wordt beschouwd door de fractie. Van de 

kandidaat wethouders wil de fractie horen of zij de lijn van hun partijen richting de BPP 

zullen doortrekken of dat de BPP kan rekenen op loyaliteit van de wethouders. De 

voorzitter geeft aan dat bij dit agendapunt het alleen gaat over de formatie en niet over 

de kandidaten en deze vraag bij dit punt niet kan worden gesteld. Hierna vraagt zij de 

raad om een besluit te nemen over het voorliggende voorstel en stelt vast dat de leden 

van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA voor het voorstel zijn en de leden van de BPP 

tegen het voorstel zijn (7 voor en 6 tegen)..  

De raad stelt hiermee de formatie van de wethouders vast op totaal 2.4 fte en besluit om 

als dekking hiervoor in 2018 een bedrag van € 16.100 ten laste te brengen van de 

algemene reserve. 

 

6. Benoemen van 3 leden van een onderzoekscommissie voor het onderzoeken van 

de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders. 

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

heer Schagen tot voorzitter en mevrouw De Wit en de heer Groot tot leden. 

De raad benoemt hen bij acclamatie. De commissie wordt bijgestaan door de griffier. 

De voorzitter schorst de vergadering en heropent de vergadering nadat de commissie en 

de griffier weer plaats hebben genomen aan de vergadertafel. 

 

7. Benoeming en beëdiging van de kandidaat-wethouders. 

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

De heer Schagen brengt namens de commissie van onderzoek het volgende verslag uit:  

“De commissie uit de raad van de gemeente Beemster heeft de geloofsbrieven en 

verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen die zijn ingezonden door Butter 

Dick J. wonende te Stompetoren, Dings Jos R.P.L. wonende te Middenbeemster en 

Zeeman Aagje wonende op Marken. De commissie rapporteert de raad, dat zij 

bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is 

dat de kandidaat-wethouders aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De 

commissie adviseert om over te gaan tot een stemming over de benoeming van de 

genoemde kandidaten.” 

De voorzitter stelt een stembureau in bestaande uit de leden de heer Bakker (voorzitter) 

en mevrouw De Vries (lid). Het stembureau wordt bijgestaan door de griffier en houdt 

zitting in de raadzaal. 

Hierna wordt overgegaan tot de schriftelijke stemming over de voorgestelde kandidaat 

wethouders.  
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De voorzitter geeft het woord aan de heer Bakker voor het bekendmaken van de uitslag. 

De heer Bakker deelt mede dat er 13 stembriefjes zijn ingeleverd en dat op alle 3 de 

kandidaten 7 stemmen voor en 6 blanco zijn uitgebracht. 

De voorzitter stelt vast dat de raad hiermee de heer D.J. Butter, de heer J.R.P.L. Dings 

en mevrouw A. Zeeman heeft benoemd tot wethouder.  

De raad besluit de deeltijdfactor voor de wethouders te bepalen op 0,8 fte per persoon en 

de heer Butter en mevrouw Zeeman voor de duur van 1 jaar ontheffing te verlenen van 

het woonplaatsvereiste. 

De voorzitter vraagt de zojuist benoemde wethouders of zij de benoeming aanvaarden. 

De heer Butter, de heer Dings en mevrouw Zeeman antwoorden de benoeming te 

aanvaarden. 

Hierna leggen de wethouders de eed af. Wethouder Zeeman spreekt uit “Zo waarlijk 

helpe mij God Almachtig!”. Wethouder Butter en wethouder Dings spreken uit “Dat 

verklaar en beloof ik”. 

De voorzitter, de raadsleden en de griffier feliciteren de wethouders met de benoeming 

waarna de wethouders plaats nemen aan de vergadertafel. 

De voorzitter houdt een toespraak en sluit hierna dit agendapunt af. 

8. Sluiting. 

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

drankje persoonlijk de nieuwe wethouders te feliciteren en sluit de vergadering om 21.17 

uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 25 september 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 

 


