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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 18 juni 2019 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 (bij punt 1 t/m 5 en 7 t/m 10) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 6) 

De heer J.W.T. Smit D66 

De heer D.J. van ‘t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 5) 

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

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 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid met kennisgeving van 

wethouder Butter. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 In verband met de inspreker bij punt 7 (het voorstel tot het vaststellen van het Plan van 

Scholen) wordt dit punt naar voren gehaald op de agenda en wordt daarmee punt 5. Punt 

5 wordt 6 en punt 6 wordt 7. De commissie stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2019. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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5.  Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Scholen 2019-2022. 

 Bij dit agendapunt hebben de beleidsmedewerksters mevrouw Veldt en mevrouw Luiten 

tevens zitting aan de vergadertafel.  

Op het voorstel is ingesproken door de heer Abbink van de Stichting Confessioneel 

Primair Onderwijs Waterland. Er zijn vragen aan in de inspreker gesteld door mevrouw 

Jonk en de heren Commandeur en De Waal. 

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

Commandeur, de heer Van ’t Veer, mevrouw De Vries, de heer Smit en wethouder 

Dings. 

Uit het debat blijkt dat de fracties van CDA en VVD het voorstel steunen en de fractie 

BPP het voorstel afwijst. De fractie PvdA/GroenLinks heeft een amendement 

aangekondigd over de in het plan genoemde brug over de Beemster ringvaart en 

daarmee verzocht om dit voorstel als B-punt te behandelen in de raadsvergadering.  

Ook de fractie D66 heeft gevraagd om een behandeling als B-punt om zo dit voorstel te 

kunnen terugnemen naar de fractie. Wethouder Dings heeft  gewezen op het dwingend 

wettelijk toetsingskader voor de aanvraag en dat de uitwerking in een later stadium komt. 

De commissie heeft geadviseerd om dit voorstel als een B-punt te laten agenderen voor 

in de raadsvergadering van 9 juli 2019. 

 

6. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van 9 

woonappartementen op het perceel Middenweg (achter) 186. 

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

mevrouw De Wit, de heer Smit en de heer De Lange. 

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

raadsvergadering van 18 juni 2019. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het resultaat van de grondexploitaties De Keyser 

en De Nieuwe Tuinderij per 1 januari 2019. 

 Op voorstel van de voorzitter en met instemming van de fractie VVD is afgesproken om 

de openstaande technische vraag van deze fractie bij dit agendapunt (vraag 7), 

schriftelijk te beantwoorden. 

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

raadsvergadering van 18 juni 2019. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft mededelingen gedaan over de bijeenkomst van de 

klankbordgroep fusie van 17 juni jl. en de presentatie en toelichting, op 4 juli a.s., op het 

binnenkort aan de raden aan te bieden herindelingsontwerp. Hierop zijn vragen gesteld 

door de heren Commandeur en Vinke. De heer De Lange heeft een vraag gesteld over 

de inhoud van het magazine Toekomstig Purmerend. 

 

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

 De heer De Lange heeft de fractie VVD aangesproken op het zonder in overleg met zijn 

fractie niet indienen in de raadsvergadering van 28 mei van het amendement op de 

zienswijze op de begroting 2020 van de veiligheidsregio. Mevrouw Van Boven heeft 

geantwoord dat de BPP steunt gaf aan dit amendement en niet mede indiener was. 

De heer De Waal heeft gewezen op het komende programma van eisen aanbesteding 

concessie Zaanstreek-Waterland van de Vervoerregio Amsterdam met het verzoek om 

eventuele aandachtspunten aan hem door te geven. 
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10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 16.45 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 9 juli 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.J. Vinke   M. Timmerman 

 

 

 


