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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 6 november 2018 aanvang 15.30 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 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA  

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 J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

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 commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 16 oktober 2018. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. 

 Er zijn geen vragen aan de portefeuillehouder gesteld. 

 

6. Voorstel om kennis te nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 

2019-2022. 

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

geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 november 2018. 

 

7. Bespreken stand van zaken fusieproces (vast agendapunt). 

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

door de heren De Lange en Commandeur over het proces Waardevol Beemster.  
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8. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Butter. 

 De portfeuillehouder heeft 2 mededelingen gedaan; over het ongegrond verklaren van 

de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan voor De Nieuwe Tuinderij Oost 

door de Raad van State en over de realisatie van de haltevoorzieningen op het 

marktplein in Middenbeemster. 

Er zijn geen vragen aan de portefeuillehouder gesteld. 

  

9. Vragen aan de portefeuillehouder de heer Dings. 

 De heer De Lange heeft gevraagd om een nadere schriftelijke uiteenzetting van het 

vervolgproces van de herijking van het subsidiebeleid. De portefeuillehouder heeft deze 

schriftelijke uiteenzetting toegezegd. 

 

Noot griffier: In de aansluitende raadsvergadering is dit vervolgproces ook ter sprake 

gekomen en uiteengezet door de portefeuillehouder. Dit was voldoende voor de BPP en 

is de vraag om een schriftelijke uiteenzetting teruggenomen. 

 

10. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. 

 De portefeuillehouder heeft een mededeling gedaan over de vertraging in de 

beantwoording van de schriftelijke vragen van de BPP met betrekking tot het perceel 

Middenweg 33. De heer De Lange heeft hierop ingebracht dat de geldende regeling 

voor dergelijke vragen niet goed wordt uitgevoerd door het college en heeft gevraagd 

om alsnog schriftelijk te bevestigen dat de beantwoording binnen een redelijke termijn 

volgt. De voorzitter stelt voor om het procesverloop van deze vragen te agenderen in 

het raadspresidium. Aldus wordt besloten. 

 

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

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

12. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 27 november  2018 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.J. Vinke   M. Timmerman 

 


