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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 6 juni 2017, aanvang 15.30 uur, in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer J.R.P.L. Dings voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

A.N. Commandeur CDA  

Mevrouw A.A. Fabriek-Buijs 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 H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks 

Mevrouw M.L. van Boven VVD  

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD  

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De heer De Lange gaat naar aanleiding van deze lijst in op 3 onderwerpen: bij punt 5 

(snelheidscontroles), bij punt 8 (de door D66 aangehaalde potentiele bouwlocaties 

voor woningbouw in het buitengebied) en bij punt 15 (plaats waar de gemeenteraad 

vergadert). 

 

4. Beeldvormende bespreking bestuursopdracht ontwikkeling dorpsvisie voor de 

kern Zuidoostbeemster. 

 De voorzitter deelt mede, dat de collegeleden bij dit agendapunt geen zitting aan te 

tafel hebben. 

De heer Groot geeft aan deze opdracht zo te willen uitzetten. Mevrouw Van Boven 

stelt achter de opdracht te staan maar de opsomming van knelpunten te breed te 

vinden wetende dat voor een aantal onderwerpen reeds aandacht is. Zij bepleit dat 

met de opdracht dynamisch wordt omgegaan; er moet ruimte blijven voor aanpassing 

door nieuwe ontwikkelingen. Mevrouw Fabriek vindt de opdracht ook te breed en wil 
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hieraan zo geen medewerking verlenen. De heer Schagen steunt de opdracht en 

benoemt daarbij openheid, participatie van inwoners, eenvoud en eigen kracht als 

belangrijke elementen voor de totstandkoming van deze visievorming en de hierbij 

reeds in gang gezette processen. De heer Vinke sluit zich hierbij aan en spreekt de 

wens uit om te komen tot een breed gedragen, a-politieke opdracht. 

De voorzitter sluit deze eerste bespreking van dit onderwerp hiermee af. Afgesproken 

wordt dat de werkgroep met de griffier een voorstel zal maken over wanneer in de 

commissie opnieuw over deze opdracht wordt gesproken. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter. 

 Er zijn geen vragen voor de wethouder. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de resultaten van de grondexploitaties De 

Nieuwe Tuinderij en De Keyser. 

 Mevrouw Van Boven, de heer Commandeur, de heer De Lange, de heer Vinke en de 

heer Groot reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat in op de reacties en 

beantwoordt de vragen. Op een vraag van de heer Vinke geeft de wethouder aan na 

te zullen gaan of de (proces)kosten die de gemeente maakt voor beroepszaken bij 

woningbouwontwikkeling, openbaar gemaakt kunnen worden.  

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich met dit voorstel kan verenigen en dit als 

A-punt kan worden geagendeerd voor de in de raadsvergadering van 6 juni 2017.  

 

7. Vragen aan de portefeuillehouder B.A.C. Jonk-de Lange. 

 Wethouder Jonk doet een mededeling: over de toekenning van de spoedaanvraag 

voorziening onderwijshuisvesting voor de openbare basisschool De Bloeiende 

Perelaar. 

De heer De Waal heeft een vraag over de werving van nieuwe leden van de 

adviesraad Sociaal Domein. 

 

8. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 De heer De Lange heeft een vraag over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek. 

 Mevrouw Van Boven heeft een vraag over de dorpsmanager. 

 

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

 De heer Commandeur komt terug op agendapunt 4. De voorzitter geeft aan dat 

hierover bij de eerstvolgende behandeling van dit onderwerp kan worden gesproken. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 27 juni 2017 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


