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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 19 december 2017 aanvang 19.30 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven 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 

De heer A.N. Commandeur CDA  

De heer J. de Vries CDA  

De heer G.J.M. Groot D66  

Mevrouw F.H. Heijmans-Go D66 (bij punt 1 t/m 3a) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 4 en 5) 

De heer J.W.T. Smit D66  

De heer J.R.P.L. Dings PvdA/GroenLinks  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

Mevrouw E.J. Helder-Pauw VVD 

De heer W.J. van Twisk VVD  

    

Op uitnodiging aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

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

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt de afwezigheid met kennisgeving van 

wethouder Jonk. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De voorzitter geeft aan dat voor agendapunt 9 (voorstel huisvesting De Bloeiende 

Perelaar) zich 6 insprekers hebben gemeld. De afspraak is dan dat dit agendapunt 

naar voren wordt gehaald op de agenda en wordt hiermee dan agendapunt 3a.  

De commissie stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2017. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3a. Voorstel voor de huisvesting van openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

 Burgemeester Van Beek beantwoordt eerst de nog openstaande 2 technische vragen 

van de fractie van PvdA/GroenLinks bij dit voorstel. 

Bij dit agendapunt hebben zich 6 insprekers gemeld. Er is ook 2 een schriftelijke 

reactie ingekomen, van OPSPOOR en Forte Kinderopvang, die worden aangemerkt 

als schriftelijke inspraak. Deze brieven zijn aan de commissie uitgereikt.  
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De voorzitter zet hierna de procedure voor het inspreken uiteen. Hierna geeft zij het 

woord aan de insprekers die, in de volgorde van aanmelding, het woord richten tot de 

commissie: 

1. de heer M. Both namens de medezeggenschapsraad van de school; 

2. mevrouw N. Timmerman en mevrouw M. Faems namens de leerkrachten van de 

school. Beiden spreken gezamenlijk in; 

3. de heer M. Van Beek namens het bestuur van het wijkcentrum Zuidoostbeemster; 

4. de heer J. Keyser, bewoner van De Nieuwe Tuinderij; 

5. de heer De Wit, ouder; 

6. de heer M. Wiesehahn (ook) namens de medezeggenschapsraad van de school. 

De commissieleden stellen vragen aan de heer Both, mevrouw Timmerman, mevrouw 

Faems en de heer Van Beek (telkens nadat is ingesproken). 

Na zijn inspraak overhandigt de heer Wiesehahn aan de voorzitter een lijst met 198 

handtekeningen, die bij het standpunt van de medezeggenschapsraad ondersteunen. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de commissie.  

Mevrouw Heijmans-Go, de heer Van Twisk, de heer Commandeur, de heer Bakker en 

de heer Dings reageren in 1e en 2e termijn op het voorstel. Allen geven aan niet in te 

stemmen met dit voorstel. Het college wordt gevraagd om dit voorstel terug te nemen. 

Wethouder Butter en burgemeester Van Beek reageren in 1e en 2e termijn op de 

reacties.  

De voorzitter stelt na dit debat vast, dat het college het voorstel niet terugneemt. 

De commissie geeft aan dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de 

aansluitende raadsvergadering, waardoor over dit voorstel zonder verdere discussie 

kan worden gestemd. 

 

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

 Op de vraag van de heer Dings zegt burgemeester Van Beek een bespreking toe in 

de commissie van het onderwerp “ondermijning”. Op de vraag van de heer 

Commandeur zegt burgemeester Van Beek toe aan de raad de evaluatie en haar 

bevindingen van de Beemster Feestweek 2017 te zullen sturen. 

.   

5. Bespreken van het stappenplan voor de versterking van de ambtelijke 

samenwerking met de gemeente Purmerend en het voorstel van het college 

daarbij om te komen tot een bestuurlijke fusie. 

 Bij dit agendapunt hebben zich 2 insprekers gemeld. De voorzitter geeft het woord 

aan de insprekers die, in deze volgorde van aanmelding, het woord richten tot de 

commissie: 

1. de heer S. Beets 

2. de heer J. Uitentuis 

De commissieleden stellen vragen aan de heer Uitentuis.  

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de commissie.  

De heer Van Twisk, de heer Commandeur, de heer De Lange, de heer Dings en de 

heer Groot reageren in 1e en 2e termijn op het voorstel en naar elkaar. 

Hieruit blijkt dat de fracties van CDA, PvdA/GroenLinks en D66 het voorstel steunen 

en bestuurlijk willen fuseren met de gemeente Purmerend. De fractie van de VVD wil 

ook bestuurlijk fuseren en geeft daarbij de voorkeur aan opschaling met andere 

Waterlandse gemeenten en als dit niet gaat, dan een bestuurlijke fusie met de 

gemeente Purmerend. De fractie van BPP wijst het voorstel af omdat dit een 

overhaast besluit is en er meer tijd hiervoor kan worden genomen waardoor hierover 

ook eerst het gesprek met de burger kan worden gevoerd. 

Burgemeester Van Beek reageert in 1e termijn op de reacties. In de 2e termijn 
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verzoekt burgemeester Van Beek om een schorsing. De vergadering wordt geschorst 

voor ongeveer 20 minuten. De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord  

aan burgemeester Van Beek die vervolgens met de heer De Lange spreekt over haar 

vraag of de fractie van de BPP aan wethouder Jonk-de Lange de steun en 

gelegenheid geeft om loyaal te zijn aan het collegestandpunt bij het onderwerp 

bestuurlijk fuseren.  

De voorzitter sluit hierna het debat en stelt vast dat de fractie van de BPP heeft 

verzocht om dit onderwerp als B-punt te agenderen voor in de raadsvergadering van 

9 januari 2018 en hieraan vasthoudt.  

Dit voorstel zal hierdoor een B-punt zijn voor de raadsvergadering van 9 januari 2018. 

 

Vervolgens stelt de voorzitter voor om de vergadering voor te zetten op donderdag  

21 december 2017 vanaf 19.30 uur. Aldus wordt besloten.  

Hierdoor verplaatst de raadsvergadering van 19 december ook naar 21 december. 

 

 Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.48 uur. 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 9 januari 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


