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Commissaris van de Koning 

Uw contactpersonen
Mw. L.Y. Ho en/of
mw. M.P.M. Christiaanse
AD/KAB

Doorkiesnummer (023) 514 4404 
e-mail: burgemeester@noord- 
holland.nl

Betreft: Besluit waarnemend burgemeester Beemster

Geachte raad, Datum
18/03/2020

Bijgaand doe ik u een afschrift toekomen van mijn besluit 
d.d. 1 8 maart 2020 nr. 2020.01 3039 waarbij ik mevrouw 
H.C. Heerschop heb benoemd tot waarnemend burgemeester 
van de gemeente Beemster.

Kenmerk

2020.013040

Uw kenmerk

Hoogachtend,

De Commissaris van de Koning 
in de provincie Noord-Holland,

Postbus 3007 

2001 DA HAARLEM 
Telefoon (023) 514 4404

Dreef 3
Haarlem[2012 HR] 
www.noord-holland.nl
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Datum: 18 maart 2020 
Nr. 2020.013039

De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, 
overwegende:

dat de burgemeester van Beemster mevrouw A.J.M van Beek op haar verzoek per 
1 april 2020 eervol ontslag is verleend als burgemeester van de gemeente Beemster;

dat er hierdoor in de gemeente Beemster een burgemeestersvacature is 
ontstaan;

dat voor de gemeenten Beemster en Purmerend de wettelijke procedure voor gemeentelijke 
herindeling is gestart om te worden samengevoegd tot de nieuw te vormen gemeente 
Purmerend;

dat de burgemeestersvacature van de gemeente Beemster om die reden op dit moment niet 
zal worden opengesteld;

dat het bestendig beleid van de Commissaris van de Koning is om een waarnemend 
burgemeester te benoemen in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode 
waarin er geen burgemeester is langer dan 3 maanden gaat duren;

dat door het vertrek van mevrouw A.J.M. van Beek deze situatie ontstaat;

dat mevrouw H.C. Heerschop bereid is gevonden de waarneming op zich te nemen;

dat de fractievoorzitters van de gemeente Beemster na overleg hiermee hebben ingestemd;

gelet op artikel 78, eerste lid van de Gemeentewet,

BESLUIT:

• Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Beemster;
• Met ingang van 1 april 2020 tot het moment dat de burgemeestersvacature van de nieuw 
te vormen gemeente Purmerend per beoogde datum in het herindelingsadvies, te weten
1 januari 2022 zal worden opengesteld, mevrouw H.C. Heerschop te benoemen 
tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beemster;
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• Een exemplaar van dit besluit te zenden aan mevrouw H.C. Heerschop;
• Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
- de gemeenteraden van Beemster en Purmerend;
- de colleges van B&W van de gemeenten Beemster en Purmerend;
- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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