Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster,
gehouden op woensdag 13 mei 2020 aanvang 19.30 uur via de digitale vergaderomgeving.
Aanwezig:
Mevrouw H.C. Heerschop
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
De heer N.C.M. de Lange
Mevrouw R.M. Langerijs-Groot
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer G.J.M. Groot
De heer H.J. Vinke
De heer P.C. de Waal
Mevrouw M.L. van Boven
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

burgemeester, voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA
D66
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks
VVD
VVD
VVD

Mede aanwezig:
Mevrouw A. Zeeman
De heer J.R.P.L. Dings
De heer J.J.A.S. Houtenbos

wethouder CDA
wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder VVD (bij punt 3 en 4)

Afwezig met kennisgeving:
De heer D.J. Butter

wethouder VVD

1.

Opening.
De voorzitter heeft de aanwezigheid van de raads- en collegeleden overeenkomstig de
bovenstaande lijst vastgesteld, de vergadering geopend en de afspraken benoemd die
gelden voor deze digitale vergadering.
Bij loting is bepaald dat de heer Bakker in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn
stem moet uitbrengen.

2.

Vaststellen van de agenda.
De raad heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld.

3.

Bekendmaking uitslag schriftelijke stemming, besluitvorming op het voorstel tot
het benoemen van de heer J.J.A.S. Houtenbos tot wethouder als tijdelijk
vervanger van wethouder de heer D.J. Butter en beëdiging.
De voorzitter van het stembureau de heer Bakker heeft medegedeeld dat er 13
stembriefjes zijn ingeleverd. Er zijn 13 stemmen voor en 0 stemmen tegen de heer
Houtenbos uitgebracht.
De raad heeft hierna besloten:
- De heer J.J.A.S. Houtenbos te benoemen tot wethouder als vervanger van
wethouder Butter gedurende de periode van zijn ziekteverlof.
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-

De deeltijdfactor voor de heer Houtenbos vast te stellen op 0,8 fte.
De heer Houtenbos per 13 mei 2020 ontheffing te verlenen van het
woonplaatsvereiste (vereiste van ingezetenschap) voor de duur van de vervanging
doch voor maximaal een jaar.

De heer Houtenbos heeft in de vergadering aangegeven de benoeming te aanvaarden
en de eed afgelegd ten overstaan van de voorzitter.
4.

Sluiting.
De voorzitter heeft de vergadering om 19.43 uur gesloten

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 2 juni 2020.
de voorzitter,

de griffier,

H.C. Heerschop

M. Timmerman
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