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

Beemster, gehouden op woensdag 4 december 2019 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 

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.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal 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 J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer M. Bakker BPP 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 19.30 uur geopend en de afwezigheid gemeld van de 

heer Bakker en de wethouders Butter en Zeeman.  

De voorzitter meldt dat de vergadering openbaar is en als zodanig ook is aangekondigd.  

Na punt 3 is de vergadering besloten. Van het besloten deel van de vergadering wordt geen  

geluids- en beeldregistratie gemaakt maar alleen een besluitenlijst. 

 

Bij loting is bepaald dat mevrouw Van Boven in geval van hoofdelijke stemming het eerst 

haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De raad heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Bekrachtigen of opheffen geheimhouding over documenten waar geheimhouding op 

berust. 

 De raad heeft besloten de op 26 november 2019 door het college van burgemeester en 

wethouders aan de raads- en commissieleden opgelegde geheimhouding op een voorstel 

over een planologische aangelegenheid, te bekrachtigen.  
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BESLOTEN DEEL VERGADERING 

 

4. Het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen Westdijk 

40 - 40a te Westbeemster. 

 - De raad heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro vast te stellen, 

bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0370.2019VBWestdijk40-va01 met de bijbehorende bestanden, zoals 

weergegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening (tekeningnummer B9137).  

- Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na 

bekendmaking. 1 

 

5. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.47 uur gesloten 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 17 december 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

                                                           
1 Noot griffier: dit besluit is op 16 december 2019 in werking getreden waardoor de op  

26 november 2019 over dit voorstel door het college aan de raads- en commissieleden 

opgelegde (en door de raad) bekrachtigde geheimhouding per 16 december 2019 is komen 

te vervallen. 


