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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 30 januari 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 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA  

De heer J.C. de Wildt CDA 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66  

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66  

De heer J.W.T. Smit D66  

De heer J.R.P.L. Dings 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 A. Zeeman wethouder CDA 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw A.G. Dehé loco-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 9 januari 2018. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

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

 Wethouder Butter geeft een nadere toelichting op de antwoorden bij 2 technische 

vragen: de vragen over de financiële afwikkeling van de Beemster Feestweek 2017 

en over de bouw van een brug in de nieuwbouwwijk De Nieuwe Tuinderij West. 

De heer Schagen vraagt naar de inloopbijeenkomst in Beemster over de voortgang 

herinrichting N243.  

 

5. Voorstel tot het nemen van een besluit op een bezwaarschrift tegen het 

raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten op het ontwikkelgebied Zuidoostbeemster II. 

 De heer De Waal, de heer De Lange, de heer Commandeur, mevrouw Helder en de 

Smit reageren op het voorstel. Wethouder Butter en wethouder Zeeman 

beantwoorden de vragen. Naar aanleiding hiervan stelt de voorzitter vast dat de 

commissie akkoord gaat met dit voorstel en waardoor dit als A-punt kan worden 
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geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 januari 2018. 

 

6. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering d.d.  

20 februari 2018 van de Vervoerregio Amsterdam. 

 De voorzitter geeft aan dat deze agenda en stukken nog niet beschikbaar zijn gesteld 

door de Vervoerregio. De heer Dings benoemt onderwerpen die wellicht in deze 

vergadering en in de aankomende periode zullen worden besproken. Afgesproken 

wordt om in mei in de commissie te spreken over de komende strategische nota van 

de Vervoerregio (deze nota geeft oplossingsrichtingen voor de financierbaarheid van 

de onderwerpen van de Vervoerregio). 

 

7. Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman. 

 Wethouder Zeeman geeft antwoordt op de technische vraag van de BPP over het 

regime van geurhinder en veehouderij in relatie tot de aankomende Omgevingswet.  

De heer De Lange reageert hierop waarop wethouder Zeeman ingaat. 

 

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

 Burgemeester Van Beek geeft een antwoord op een eerder gestelde vraag door de 

heer Schagen over haar visie op de toekomstige positie van rekenkamercommissies 

en accountants als controleur van de gemeenteraden. 

De heer De Lange stelt een vraag naar aanleiding van de motie die de raad van de 

gemeente Landsmeer op 25 januari 2018 heeft aangenomen met betrekking tot haar 

bestuurlijke toekomst. 

 

9. Rondvraag, voor andere vragen dan aan de portefeuillehouder. 

 De heer De Waal doet het voorstel om de zwerfinator Dirk Groot in de volgende 

commissievergadering een presentatie te laten verzorgen over het voorkomen van 

plastic zwerfafval. De andere fracties stemmen hiermee in. Burgemeester Van Beek 

doet de suggestie om de presentatie te doen tijdens de themabijeenkomst van 27 

februari over de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Afgesproken wordt om dit in 

de eerstkomende vergadering van het raadspresidium nader met elkaar te bespreken. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur. 

 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 20 februari 2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

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


