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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 10 november 2015, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw A.M.J. Segers voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer J.C. de Wildt 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 E.J. Helder-Pauw VVD 

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

De heer G.H. Hefting wethouder BPP 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de leden van het college, de 

aanwezigen op de publieke tribune, de sprekers bij de agendapunten en de kijkers en 

luisteraars thuis welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 oktober 2015. 

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

Wethouder Zeeman beantwoord vragen van de heer De Lange, de heer Commandeur, 

mevrouw Van Boven, de heer Heijmans en de heer Groot en vragen die vanuit de 

technische vragen nog open stonden.   
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5. Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan de herbestemming, het 

verbouwen en renoveren van twee schuren op het perceel Hobrederweg tegenover 

nummer 18. 

De heer De Wildt, mevrouw Helder, de heer Smit, de heer Vinke en de heer De Lange 

geven aan in te stemmen met dit voorstel. De voorzitter stelt vast dat hiermee dit als A-

punt voor de raadsvergadering van 10 november 2015 kan worden geagendeerd. 

 
6. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

De heer Dings en de heer De Lange stellen vragen waarop burgemeester Van Beek 

antwoord geeft. Afgesproken wordt hierbij om in het raadspresidium te spreken over de 

door de heer De Lange gesignaleerde ontbrekende agendering in de raadscommissie 

van het voorstel vaststelling subsidieplafonds. 

7. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

Wethouder Butter beantwoordt vragen van de heer Commandeur, de heer Groot, de heer 

Dings en een vraag die vanuit de technische vragen nog open stond. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Hefting. 

Wethouder Hefting beantwoordt vragen van mevrouw Van Boven, de heer Heijmans en 

de heer Dings en een vraag die vanuit de technische vragen nog open stond. 

 

9. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

10. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur. 

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 1 december 2015. 

 

de voorzitter,   griffier, 

 

 

J.R.P.L. Dings   M. Timmerman 

 


