
Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 15 oktober 2019                                                                  blz. 1 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 15 oktober 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven 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 P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 6) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 5 en 9 t/m 12) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 1 t/m 4 en 7) 

De heer D.J. van ’t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 7 en 9) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 6 en 10 t/m 12) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

De heer P.G.J. Wickel 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 heeft de vergadering om 19.30 uur geopend. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Bij agendapunt 7 (de ontwikkelvarianten voor de dorpsontwikkelingsvisie 

Middenbeemster) hebben zich 2 insprekers aangemeld. Dit punt wordt hiermee naar 

voren gehaald op de agenda en wordt hiermee punt 5.  

De commissie heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 24 september 2019. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de besluitenlijst gemaakt. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 - De heer M.C. Krul van loon- en verhuurbedrijf De West heeft ingesproken over de 

lopende procedure voor het bouwen van een schuur bij zijn bedrijf op het perceel 

Jisperweg 28.  

- De heer J.W.A. Duijn heeft ingesproken over de lopende procedure voor het 

uitbreiden / vernieuwen van zijn agrarisch bedrijf op het perceel Wormerweg 19.  
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Er zijn vragen aan de heer Krul gesteld door de heer Commandeur, de heer Smit, 

mevrouw De Wit en de heer De Lange. Aan de heer Duijn zijn vragen gesteld door de 

heer Commandeur, de heer De Lange, de heer Smit, de heer De Waal en de heer 

Schagen. 

 

5. Opiniërende bespreking van de ontwikkelvarianten voor de 

dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. 

 Bij dit agendapunt heeft de projectleider, de heer Borst, tevens zitting aan de 

vergadertafel. 

Bij dit agendapunt is ingesproken door: 

- de heer J. Jansen van het seniorenplatform Beemster; 

- de heer B. Dogterom van Beemster Gezond. 

Er zijn vragen aan de heer Jansen gesteld door mevrouw Jonk, de heer De Waal, de 

heer Commandeur en de heer Schagen. Aan de heer Dogterom zijn vragen gesteld 

door mevrouw Jonk en de heer Commandeur. 

De commissie heeft hierna meningsvormend over de ontwikkelvarianten gesproken en 

daarbij onder andere aangegeven naar welke bouwstenen van de varianten de 

voorkeur uitgaat.  

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds 2020. 

 Wethouder Dings heeft aangekondigd dat er een aangepast voorstel komt ten 

behoeve van de behandeling in de raadsvergadering van 5 november en dit toegelicht 

(de aanpassing is het juiste verwerking in het voorstel van de subsidieverlening aan 

de regionale stichting WonenPlus). 

Bij het debat over het voorstel waren de sprekers: de heer Wickel, de heer Vinke, de 

heer Commandeur, de heer Schagen, de heer Beemsterlboer en wethouder Dings 

De heren Wickel, de heer Commandeur en de heer Beemsterboer hebben 

aangegeven in te stemmen met het voorstel. De heer Schagen heeft vraagtekens 

gezet bij het stimulerend karakter van de subsidieverstrekking en of dit voldoet aan de 

aanbestedingsregels. Hij heeft een amendement aangekondigd voor in de 

raadsvergadering van 5 november. De heer Vinke heeft gevraagd op korte termijn 

inzicht te geven in de financiële relaties die er zijn naast de subsidierelatie zijn tussen 

gesubsidieerde instanties en de gemeente. Op deze vraag heeft wethouder Dings 

aangegeven dat dit veel inzet vraagt van de organisatie en heeft toegezegd een quick 

scan te zullen laten uitvoeren en de resultaten hiervan toe te voegen aan het overzicht 

van de verdeling van de gelden binnen de verschillende plafonds, die de raad in 

januari ontvangt. 

Het raadsvoorstel wordt voor de tweede inhoudelijke behandeling geagendeerd in de 

raadsvergadering van 5 november (begrotingsraad). 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Regionale Energie Strategie 

Noord-Holland Zuid. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Wever, beleidsmedewerkster, tevens zitting aan de 

vergadertafel. 

 

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer Van ’t Veer, de heer 

Commandeur, de heer Bakker, de heer Smit, mevrouw De Wit en wethouder Dings. 

De commissie heeft positief geadviseerd.  

Dit is hiermee een A-punt voor de raadsvergadering van 15 oktober 2019. 
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8. Bespreken van de brief d.d. 11 juli 2019 van het college over het afvalbeleid bij 

evenementen (niet behandeld). 

 Gezien de uitloop van de vergadering heeft de voorzitter voorgesteld om dit 

agendapunt te verplaatsen naar de commissievergadering van 26 november 2019.  

De commissie heeft aldus besloten. 

 

9. Voorstel tot het geven van een zienswijze op het werkplan en de ontwerp 

begroting 2020 van de Metropoolregio Amsterdam. 

 De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer Commandeur, mevrouw 

Bregman, de heer Groot, mevrouw De Vries, de heer De Waal en burgemeester  

Van Beek. 

De commissie heeft positief geadviseerd.  

Dit is hiermee een A-punt voor de raadsvergadering van 15 oktober 2019. 

 

10. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft antwoord gegeven op de vraag van de BPP met 

betrekking tot het aflopen van haar ambtstermijn in 2021. 

Hierop is gereageerd door de heer De Lange en de heer Groot. 

 

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

 - De heer Groot heeft voorgesteld om de rechtmatigheidsvraag van de heer 

Schagen met betrekking tot de subsidieverstrekking (agendapunt 6) te bespreken 

in de auditcommissie. De heer Vinke steunt dit voorstel. De heer Schagen heeft 

geantwoord hierover eerst schriftelijke vragen te willen stellen en een agendering 

in de auditcommissie afhankelijk te stellen van de beantwoording van deze 

vragen. 

- De heer De Waal heeft voorgesteld om met elkaar te spreken over de door de 

insprekers bij agendapunt 4 en in de commissievergadering van 17 september, 

benoemde problemen bij de te volgen (RO-)procedures. De heer Groot, de heer 

De Lange en mevrouw De Wit steunen dit voorstel. De aanpak hiervoor zal worden 

besproken in het raadspresidium. 

- De gemeentesecretaris, mevrouw Van Duivenvoorde, heeft medegedeeld dat zij 

per 1 januari 2020 haar werkzaamheden neerlegt en daarmee vertrekt bij de 

gemeente Beemster. De commissie heeft mevrouw Van Duivenvoorde bedankt 

voor haar inzet. 

 

12. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.31 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 5 november 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 

 


