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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 16 april 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange 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 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw L.M.M. Oudshoorn BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 7 t/m 15) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 6) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 7 t/m 9) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 5, 10 en 12 t/m 15) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 6 en 11) 

De heer D.J. van ‘t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 6 t/m 15) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 5 en 8 t/m 15) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7) 

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 en meldt dat de heer Commandeur iets later 

aanwezig zal zijn. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2019. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Aanbestedingsproces concessie Zaanstreek-Waterland en het vaststellen van de 

aanbevelingen aan de Vervoerregio Amsterdam op grond van het gevolgde 

participatietraject. 

 Bij dit agendapunt hebben mevrouw Bos, beleidsmedewerkster, en de heer Le Gras, 

projectleider Vervoerregio Amsterdam, tevens zitting aan de vergadertafel. 
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Omdat de heer Le Gras (door omstandigheden) was verlaat heeft de commissie eerst in 

1e termijn gesproken over het voorstel, heeft de heer Le Gras daarna een korte 

presentatie gegeven over de lopende voorbereidingen voor het aanbestedingsproces en 

heeft de commissie vervolgens in 2e termijn over het voorstel gedebatteerd. 

De sprekers bij dit debat waren de heer De Waal, mevrouw De Vries, de heer Groot, 

mevrouw Langerijs, de heer De Wildt, wethouder Butter en mevrouw Bos. 

Uit het debat blijkt dat de fracties instemmen met het voorstel.  

De commissie laat het voorstel als een A-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 16 april 2019. 

 

6. Behandeling van het rapport “Onderzoek naar het woonbeleid” van de 

rekenkamercommissie en het nemen van een besluit over de aanbevelingen. 

 Wethouder Butter heeft voorafgaand aan het debat over het voorstel, de openstaande 

technische vraag nummer 5 van de fractie VVD beantwoord (noot griffie: dit antwoord is 

ook toegevoegd aan de stukken). 

De sprekers bij het debat over dit agendapunt waren mevrouw De Wit, de heer Smit, 

mevrouw Jonk, de heer De Wildt, de heer De Waal en wethouder Butter. 

Uit het debat blijkt dat de fracties instemmen met het voorstel, is waardering uitgesproken 

voor het rapport en de wijze van behandeling hiervan.  

De commissie laat het voorstel als een A-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 16 april 2019. 

  

7. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2020 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

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

de heer Commandeur, de heer Van ’t Veer, mevrouw Van Boven en wethouder Dings. 

In het debat heeft de heer Van ’t Veer een amendement op het voorstel aangekondigd 

met als strekking dat de GGD zich conformeert aan de stelregel van het Rijk voor de 

gemeentefinanciën, te weten “trap-op-trap af”, en de begroting 2020 niet laat groeien. 

Dit voorgenomen amendement is eerder met de andere fracties en het college gedeeld.  

Uit het debat blijkt dat de fracties van D66, CDA en BPP het aangekondigde 

amendement willen steunen. De fractie VVD steunt het collegevoorstel. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat dit voorstel hiermee een B-punt wordt, voor het 

indienen en het debat over het aangekondigde amendement, en dit dan de 

raadsvergadering van 7 mei 2019 wordt.  

 

8. Voorstel tot het wijzigen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning 

Beemster 2016. 

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

vergadertafel.  

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

Commandeur, de heer Vinke, mevrouw Van Boven, de heer Beemsterboer, wethouder 

Dings en mevrouw Velzeboer. 

Uit het debat blijkt dat de fracties instemmen met het voorstel.  

Wethouder Dings heeft op vragen van de heer Schagen en na beantwoording van 

mevrouw Velzeboer toegezegd dat het in deze commissievergadering gegeven nadere 

antwoord op de technische vraag nummer 4 van de BPP zo (schriftelijk) wordt 

toegevoegd aan de eerdere beantwoording van deze vraag. 

De commissie laat het voorstel als een A-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 16 april 2019. 
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9. Voorstel tot het wijzigen van de verordening Jeugdhulp Beemster 2018. 

 Over dit voorstel is bij de fracties geen behoefte aan debat.  

De commissie stemt in met het voorstel en laat die als een A-punt agenderen voor in de 

raadsvergadering van 16 april 2019. 

 

10. Voorstel tot het verlengen van de overeenkomst met de accountant. 

 Over dit voorstel is bij de fracties geen behoefte aan debat.  

De commissie stemt in met het voorstel en laat die als een A-punt agenderen voor in de 

raadsvergadering van 16 april 2019. 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan alcohol 

Beemster 2019-2022. 

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

mevrouw De Wit, de heer Smit, mevrouw Bregman en burgemeester Van Beek. 

In het debat heeft mevrouw De Wit gewezen op een fout in de berekening van de 

percentages naleving commerciële horeca, de naleving in 2018 was 27% ipv 4,5%, en 

aangedrongen op een correctie van het plan en de brief van 26 maart 2019 van het 

college. Burgemeester Van Beek heeft deze correctie zo toegezegd als de constatering 

klopt. Uit het debat blijkt verder dat alle fracties instemmen met het voorstel. 

De commissie laat het voorstel als een A-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 16 april 2019. Mevrouw De Wit heeft hierbij een stemverklaring aangekondigd. 

 

12 Behandeling van het rapport “Onderzoek naar het van buiten naar binnen werken” 

van de rekenkamercommissie en het nemen van een besluit over de 

aanbevelingen. 

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

Boven, de heer Groot, mevrouw Oudshoorn, de heer Commandeur en burgemeester Van 

Beek.  

Uit het debat blijkt dat de fracties instemmen met het voorstel, is ook voor dit rapport, de 

bestuurlijke reactie van het college en de wijze van behandeling hiervan, waardering 

uitgesproken. .  

De commissie laat het voorstel als een A-punt agenderen voor in de raadsvergadering 

van 16 april 2019. 

 

13. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft mededelingen gedaan over de bijeenkomst van de 

klankbordgroep fusie van 15 april, over de komende officiële overhandiging van de 

opgehaalde waarden aan elkaar op 20 mei en dat het thema financiën is geagendeerd 

voor in de bijeenkomst van 13 mei van de klankbordgroep fusie. 

Mevrouw Jonk kijkt met een goed gevoel terug op de conferentie van 3 april en heeft een 

aantal aandachtspunten benoemd waarover in deze conferentie en de bijeenkomst van 

de klankbordgroep van 15 april is gesproken. Zij doet de suggestie om de benoemde  

punten die van belang zijn voor de nieuwe gemeente, als bijlage toe te voegen aan het 

boek Beemster Waarden. Verder constateert haar fractie een verschil tussen wat blijkt uit 

de verslagen van de colleges met de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland en de 

berichtgeving in de media over fusiemogelijkheden in de regio. 

De heer Groot stelt vast dat Beemster-Purmerend “op koers liggen” in dit proces. 

Burgemeester Van Beek heeft op de suggestie van mevrouw Jonk geantwoord dat er 

geen bijlage komt bij het boek omdat in dit boek de waarden zijn beschreven zoals die in 

dat proces zijn opgehaald. 
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14. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

15. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.02 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 7 mei 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 

 

 


