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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 29 mei 2018 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot 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 (bij punt 1 t/m 6 en 13 t/m 18) 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw L.M.M. Oudshoorn BPP (bij punt 7 t/m 12) 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 1 t/m 11 en 16 t/m 18) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 12 t/m 15) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 7 t/m 10 en 12 t/m 18) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 1 t/m 6 en 11) 

De heer J.R.P.L. Dings 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 8 mei 2018. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Voor dit agendapunt hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 De heer De Lange heeft een vraag en opmerking over de beantwoording, door het 

college, van de aan de raad gerichte brief van de provincie Noord-Holland over de 

financiële positie van de gemeente. De heer Smit vraagt naar de afdoening van de 

openstaande vraag van de heer Heijmans of ouderen in Beemster geconfronteerd zijn 

met een afname van zorg aan huis nadat zij zich hadden ingeschreven voor een 

verzorgings- of verpleeghuis. 
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6. Voorstel om kennis te nemen van de voorbereidingen voor het fusieproces en 

tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. 

 De heer De Lange, de heer Commandeur, de heer Dings, mevrouw Van Boven en de 

heer Smit reageren op het voorstel. Hierbij geeft de heer De Lange aan dat voor dit 

proces de zware variant gevolgd moet worden, dat het college de raad actief moet 

betrekken bij het fusieproces en de besluitvorming over het voorliggende voorstel als 

B-punt moet worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni om zo 

gelegenheid te geven voor nader overleg tussen het college en de fracties over wat 

van belang is voor de waardenkaart. Ook de heren Commandeur en Dings pleiten 

voor een maximale betrokkenheid van de raad bij dit proces. De heer Dings wil dat de 

planning van het voorstel wordt geactualiseerd en wordt gedeeld met de raad. 

Mevrouw Van Boven stelt dat de communicatie van Beemster over dit proces 

verbeterd moet worden en wil voor dit moment dat actief gecommuniceerd wordt over 

de lichte en zware variant om te voorkomen dat hierover later, bij het ophalen van de 

waarden, veel vragen komen. Burgemeester Van Beek gaat in op deze reacties en 

geeft daarbij aan dat de voorbereidingen voor het traject van Beemster voor het 

ophalen van de Beemster waarden start voor de zomer. Na het zomerreces worden 

deze waarden opgehaald. De heer De Lange pleit voor een actualisatie van het 

voorstel. Burgemeester Van Beek antwoordt dat bij een behandeling als B-punt in de 

raadsvergadering van 19 juni het voorstel niet worden aangepast. De heren 

Commandeur, Dings en Smit en mevrouw Van Boven geven aan met dit voorstel in te 

stemmen. De voorzitter vraagt of dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd 

voor in de aansluitende raadsvergadering met dan een stemverklaring van de BPP 

om reden dat is voorgesteld om kennis te nemen van het voorbereidingen in plaats 

van besluitvorming hierover. De heer De Lange geeft aan vast te houden aan 

agendering als B-punt om zo te kunnen beoordelen of het gevraagde krediet passend 

is. De voorzitter stelt vast, dat het voorstel hiermee als B-punt moet worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni 2018. 

 

7. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei 2018. 

 

8. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingen 2019, de 

begrotingswijzigingen 2018 en jaarstukken 2017 van het recreatieschap Twiske-

Waterland. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei 2018. 

 

9. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2017 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 De heer Beemsterboer, mevrouw Oudshoorn, de heer Commandeur, de heer Dings, 

en mevrouw Van Boven reageren op het voorstel. Allen stemmen in met het voorstel. 

Wethouder Zeeman en burgemeester Van Beek reageren op de opmerkingen. 

De voorzitter stelt vast, dat dit voorstel als A-punt kan worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 29 mei 2018. 

 

10. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019  van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 De heer Beemsterboer vraagt hoe het kan dat het begrotingssaldo volgens de 
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jaarrekening 2017, 25 mln is en in de begroting 2019, 11 mln is. Burgemeester Van 

Beek zegt een schriftelijk antwoord toe. 

De voorzitter stelt vast, dat alle fracties met dit voorstel instemmen en dit als A-punt 

kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei 2018. 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van privacybeleid. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei 2018. 

 

12. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De heer Schagen vraagt naar de voortgang van de huisvesting van De Bloeiende 

Perelaar. Mevrouw Oudshoorn heeft vragen over het hogere schoolverzuim in 

Beemster dan het landelijk gemiddelde. De heer De Wildt heeft een vraag over het 

maaibeleid tegen de achtergrond van de verkeersveiligheid. De heer De Waal heeft 

een vervolgvraag op de beantwoording van de technische vraag van zijn fractie over 

de bouwprogramma van De Nieuwe Tuinderij Oost en De Keyser in relatie tot de 

norm sociale woningbouw van de woonvisie. Mevrouw Van Boven heeft ook een 

vraag over de huisvesting van De Bloeiende Perelaar. De heer Beemsterboer heeft 

een vraag over de komende nieuwe OV-dienstregeling. 

 

13. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 12 juni 2018 van 

de Vervoerregio Amsterdam. 

 De voorzitter meldt dat re regioraadsvergadering stond gepland voor 5 juni en is 

verschoven naar 12 juni. De agenda en stukken zijn nog niet beschikbaar. 

Aangekondigd is dat er geen inhoudelijke agenda komt maar de installatie van de 

nieuwe regioraad en de benoeming van het dagelijks bestuur en leden van 

commissies. Daarnaast zullen er kennismakingssessies zijn voor de nieuwe leden. 

 

Door het gebrek aan een agenda wordt over deze vergadering verder niet inhoudelijk 

gesproken. 

 

14. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2017 van 

BaanStede. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei 2018. 

 

15. Voorstel tot het wijzigen van de verordening voor de auditcommissie. 

 De commissie stemt in met dit voorstel waarmee dit als A-punt kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei 2018. 

 

16. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 De heer Commandeur vraagt of bij het tankstation aan de Purmerenderweg ook LPG 

verkocht gaat worden. Wethouder Zeeman zegt een antwoord toe. 

 

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

 De heer De Lange vraagt de andere fracties om in het raadspresidium aan te geven 

of zij ook de aan alle fracties verzonden brief van een ondernemer (over de 

parkeervoorziening bij Fort Resort Beemster) willen agenderen voor bespreking in de 

raadscommissie. De heer De Lange vraagt verder naar de stand van zaken bij de 

coalitievorming. Mevrouw Van Boven antwoordt dat hierover berichtgeving volgt zodra 

dit kan. 
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18. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 19 juni 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

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


