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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 19 juni 2018 aanvang 19.30 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 

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

De heer N.C.M. de Lange BPP  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA  

De heer G.J.M. Groot D66  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst 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 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 29 mei 2018. 

 De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Op bladzijde 2 wordt de genotuleerde 

reactie van de heer De Lange “.. om zo gelegenheid te geven voor nader overleg 

tussen het college en de fracties over wat van belang is voor de waardenkaart” 

gewijzigd in “… met het voorstel aan het college om in de tussenliggende periode met 

de fractie BPP in gesprek te gaat om tot de juiste richting voor de Beemster waarden 

te komen”. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Voor dit agendapunt hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer De Lange vraagt naar de stand van zaken aanpak (verkeers)veiligheid 

woonbuurt Westbeemster en de herontwikkeling van het gemeentehuis. 

De heren Schagen en Groot hebben een vraag over het proces van de corridorstudie 

A7 Amsterdam-Hoorn.  
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Mevrouw De Vries vraagt naar de stand van zaken van de nieuwe OV halteplaats in 

Zuidoostbeemster en de problematiek bij De Bloeiende Perelaar. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2017. 

 Bij dit agendapunt (en punt 7 en 8 ) heeft mevrouw A.G. Dehé, controller, tevens 

zitting aan de vergadertafel. 

De voorzitter geeft aan dat bij de vooraf ingediende vragen, ook politieke vragen zijn 

gesteld die nu in het debat eventueel opnieuw kunnen worden ingebracht.   

De heer Groot geeft als voorzitter van de auditcommissie een korte toelichting op het 

advies van de auditcommissie. 

De heer Groot, mevrouw Van Boven, de heer Vinke, de heer Commandeur en de 

heer Schagen reageren op het voorstel en stellen daarbij vragen. Wethouder Butter 

en Zeeman gaat in op de reacties en vragen.  

De voorzitter stelt naar aanleiding van dit debat vast dat het voorstel als A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni 2018. 

 

7. Voorstel tot het bespreken van het meerjarenperspectief 2019-2022. 

 Mevrouw Van Boven, de heer Vinke, de heer Commandeur, de heer Schagen en de 

heer Groot gaan in op het meerjarenperspectief en stellen daarover vragen. 

Wethouder Butter reageert hierop en beantwoordt vragen. Mevrouw Van 

Duivenvoorde beantwoordt vragen de heer Schagen over de ambtelijke capaciteit. 

Op de vraag van de heer Vinke legt de voorzitter aan de commissie de vraag voor of  

behoefte is om dit meerjarenperspectief ook te bespreken in de raadsvergadering.  

De voorzitter constateert dat deze behoefte er niet is en sluit daarmee deze 

bespreking af. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de resultaten van de geactualiseerde 

grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en De Keyser. 

 De heer De Waal, de heer Commandeur, de heer Schagen, de heer Groot en 

mevrouw Van Boven reageren op het voorstel. Wethouder Butter gaat hierop in. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met het voorstel waardoor dit als A-

punt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni 2018. 

 

9. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 Wethouder Zeeman beantwoordt de openstaande technische vraag van de fractie 

BPP of het college in gesprek wil gaan met de NAM en/of het ministerie om 

onderzoek te doen naar een 0-meting of die te laten uitvoeren. Mevrouw Bregman 

reageert op dit antwoord en stelt vragen hierover. De heer De Lange heeft een vraag 

naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake het dossier Jisperweg 

14 en 14a. De heer Commandeur heeft vragen over de aanpassingen bij het 

tankstation aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. Mevrouw De Wit heeft 

vragen over het CJG en de klachtafhandeling bij de rioleringswerkzaamheden aan de 

Purmerenderweg en Jacob Boumanlaan. 

In haar beantwoording zegt wethouder Zeeman nadere informatie toe in de volgende 

vergadering of anders schriftelijk, over de vragen van de heer Commandeur en de 

vraag van mevrouw De Wit over de klachtafhandeling. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 De heer De Lange heeft een vraag over het komende VNG jaarcongres.  
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11. Bespreken stand van zaken fusieproces. 

 Burgemeester Van Beek geeft aan wat de stand van zaken is bij de impasse tussen 

beide gemeenten over de volgen procedure. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 10 juli 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 

 

 

 

 


