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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 27 november 2018 aanvang 19.30 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer H.J. Vinke 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 (bij punt 6 t/m 12) 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.C. de Wildt CDA  

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer D.J. van ‘t Veer 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 J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer A.N. Commandeur CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid met kennisgeving van de 

heer Commandeur.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

De heer De Lange meldt dat mevrouw Jonk, zoals doorgegeven, later bij de 

vergadering zal aansluiten. 

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2018. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Opiniërende bespreking van de dilemma’s bij de keuzes voor het nieuwe systeem 

van de woonruimteverdeling. 

 De commissie heeft dit onderwerp opiniërend besproken. De portefeuillehouder heeft 

hierbij aangegeven de strekking van de gemaakte opmerkingen te zullen meenemen 
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naar het komend bestuurlijk overleg over dit onderwerp. In het debat heeft de 

portefeuillehouder ook aangegeven dat het wellicht gewenst is om in de loop van 2019 

in de commissie opnieuw te spreken over de woonvisie.   

 

6. Voorstel tot het verstrekken van een krediet voor de aanpassingen van de 

haltevoorzieningen in Middenbeemster. 

 Over dit voorstel is gedebatteerd en zijn vragen gesteld. In het debat heeft de 

portefeuillehouder aangegeven de raad te zullen informeren zodra duidelijkheid is over 

de tijdelijke haltevoorziening voor Zuidoostbeemster. 

De commissie adviseert positief over het voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 november 2018. 

 

7. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 11 december 2018 

van de Vervoerregio Amsterdam. 

 Dit onderwerp is besproken aan de hand van de annotatie van de heer De Waal. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en het normenkader voor de 

controle van de jaarstukken 2018. 

 De commissie adviseert positief over het voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 november 2018. 

 

9. Voorstel tot het vaststellen belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2019. 

 De commissie adviseert positief over het voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 november 2018. 

 

10. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Hierover zijn mededelingen gedaan door de portefeuillehouder en er zijn vragen gesteld 

over en naar aanleiding van het plan van aanpak te weten: schriftelijke verslaglegging 

van de gesprekken met de andere gemeenten (de heer Groot), rol van de dorpsraden 

(de heer De Lange), opnieuw ophalen van ervaringen bij de gemeente Ten Boer (de 

heer De Wildt), oproep aan alle fracties om het belang van het indienen van de  

waarden onder de aandacht te brengen bij ook inwoners die tegen de fusie zijn 

(mevrouw De Wit). 

 

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

 De heer De Lange refereert aan de suggestie die mevrouw Van Boven heeft gedaan 

tijdens de algemene beschouwingen bij de oproep van de BPP om een referendum te 

organiseren over het fusieproces. Hij nodigt mevrouw Van Boven uit voor een 

opiniërend gesprek over wat gedaan kan worden om het draagvlak onder de bevolking 

voor een fusie te vergroten. Mevrouw Van Boven komt hierop terug. 

 

12. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 18 december 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


